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1 NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O presente documento permite fazer a gestão flexível do currículo, adaptando-o às 

especificidades sociais descritas no Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), definindo 

prioridades da escola, em torno das quais se estruturam os conteúdos a desenvolver em cada 

área curricular. 

Insere-se numa lógica de profissionalismo docente, porque é construído por professores, 

para a execução do processo de ensino/aprendizagem: “que ensinar; quando ensinar; como 

e com que ensinar; o quê, como e quando avaliar?” (Pacheco, 2001: 94). 
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2 O AGRUPAMENTO 

 

2.1 Constituição do Agrupamento 

 

O Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira foi criado por despacho de Sua Exª o 

Secretário de Estado da Educação, de 3 de julho de 2012, e resultou da agregação do 

Agrupamento Vertical de Escolas Professor Paula Nogueira e do Agrupamento Vertical de 

Escolas José Carlos da Maia, sendo a sede deste agrupamento a Escola EB 2/3 Professor 

Paula Nogueira. 

Cada uma das escolas ou estabelecimentos de educação mantém a sua identidade e 

denominação próprias (Decreto-Lei nº 75/2008 alterado pelo decreto-lei nº 137/2012,). 
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2.2 Conselho Pedagógico 

Composição do Conselho Pedagógico 

Presidente Carlos Gaspar 

Coordenadora Dep. Pré-escolar Ana Pité 

Coordenadora Dep. 1º Ciclo Ana Cristina Tendinha 

Coordenadora Dep. Português Sílvia Domingos 

Coordenadora Dep. Línguas Estrangeiras Eduarda Guerreiro 

Coordenadora Dep. Matemática Ana Carla Rodrigues 

Coordenadora Dep. Ciências Experimentais Adelaide Correia 

Coordenadora Dep. Ciências Sociais e Humanas Anabela Carrasqueira 

Coordenadora Dep. Artes e Tecnologias Maria José Ribeiro 

Coordenadora Dep. Educação Física e Música Salete Poeira 

Coordenadora Dep. Educação Especial Paula Ferrinho 

Coordenadora Pedagógica 2º e 3º ciclos Esmeralda Guerreiro 

Coordenadora TEIP Corina Jesus 

Coordenadora Flexibilidade Curricular (1º Ciclo) 

+ Cidadania e Desenvolvimento 

 
Guida Brito 

Coordenadora Flexibilidade Curricular (2º e 3ºciclos) Sílvia Domingos 

Coordenadora Cidadania e Desenvolvimento  

(2º e 3º ciclos) 

Teresa Galvão 

Coordenadora das Bibliotecas Escolares Teresa Pedro 

 

 

2.3 Diretores de Turma 

1. EB 2/3 Professor Paula Nogueira 1. EB I/JI José Carlos da Maia 

5º A Lucilina Daniel 5º A Ana Lourenço 

5º B Filipa Sá 5º B Maria José Ribeiro 

5º C Sandra Correia 5º C Carla Cássio 

5º D Cândida Vieira 5º D Natália Santos 

5º E Henriqueta Sousa   

6º A Manuela Correia 6º A Maria Teresa Galvão 

6º B Adelino Ladeira 6º B Lígia Neves 
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6º C Esmeralda Guerreiro 6º C Fernanda Neves 

6º D Liliana Jesus 6º D Teresa Sousa 

6º E Rita Ilari 6ºE Rute Santos 

 

7º A Ana Fonseca 7º A Inês Pinheiro 

7º B Cláudia Martinho 7º B Sílvia Domingos 

7º C Carla Ribeiro 7º C Lídia Gomes 

7ºD Dulce Nunes 7º D Sandra Amado 

7ºE CEF Cláudia Camarada   

 

8º A Adelaide Correia 8º A Licínio Santos 

8º B Ana Fernandes 8º B Francisco Santos 

8º C Telma Almeida 8º C Paulo Guerreiro 

8º D Isabel Geraldo 8º D Fátima Granja 

  8ºE Licínio Santos 

 

9º A José Vale 9º A Anabela Carrasqueira 

9º B Carla Almeida 9º B Romeu Tomás 

9º C João Lima 9º C Marta Reis 

9º D Ana Carla Rodrigues 9º D Manuela Jesus 

9ºE Daniel Oliveira      9ºE CEF Cláudia Gomes 

PIEF Luísa Preto  

 

 

Outros Cargos 

Coordenadores de Ano 

1º Ano Ana Assunção 

2º Ano Maria de Deus Silva 

3º Ano Adelaide Martins 

4º Ano Valter Cruz 

        Outros Coordenadores 

Desporto Escolar João Anselmo Rodrigues 

Delegados de Segurança Aníbal Madeira e Inácio Serafim 

Saúde (PES) Carla Ribeiro e Carla Neves 
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Eco-Escolas Marta Tardão e Sandra Amado 

Equipa de Autoavaliação Licínio Santos 

Equipa Multidisciplinar (EMAEI) Augusto Cerdeira 

Outras Ofertas Educativas (CEF/PIEF) Luísa Preto 

Cidadania e Desenvolvimento Guida Brito e Teresa Galvão 

Secretariado de Exames Ana Fonseca e Luís Fernandes 

Plano de Formação e Monitorização Sílvia Domingos 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) Juliana Martins  

ACTIFIT João Lima 

Apoio Tutorial Específico Romeu Tomás 

Erasmus KA1 Maria José Ribeiro 

Erasmus KA2 Ditza Graça 

Gestores Locais de Energia Célia Palma e Esmeralda Guerreiro 
 

Coordenadores de 
Disciplina  

2º e 3º ciclos 

 

 

Português Cândida Vieira 

Matemática  Lígea Neves 

Francês  Ivone Almeida 

História  Ana Fonseca 

Ciências Naturais Rita Ilari 

Ciências Físico-químicas  Ana Cristina Fernandes 

Educação Visual  Maria José Ribeiro 

Educação Tecnológica  Natália Santos 

TIC  Michelle Marques 

Educação Musical  Aníbal Madeira 

Educação Física João Barros 

3  FORMAS DE ORGANIZAÇÃO GERAIS 

3.1 Calendário Escolar 

De acordo com o Despacho n.º 6906-B/2020, as atividades escolares decorrerão segundo o 

calendário que se apresenta de seguida: 
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3.1.1. Educação Pré-Escolar e Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclos) 

 
 

Educação Pré-Escolar e Ensino Básico (1º, 2º e 3º Ciclos) 

1º Período 

Início 17 de setembro de 2020 

Termo 18 de dezembro de 2020 

Interrupções 21 de dezembro a 31 de dezembro de 2020 

2º Período 

Início 4 de janeiro de 2021 

Termo 24 de março de 2021 

 
Interrupções 

15 a 17 de fevereiro de 2021 

 24 de março a 5 de abril de 2021 

3º Período 

Início 5 de abril de 2021 

 
Termo 

9 de junho de 2021 - 9.º ano 

15 de junho de 2021 - 7º e 8º anos 

30 de junho de 2021 – pré-escolar, 1º e 2º ciclos 

 

Aulas semestrais:  

2º ciclo – 1º semestre termina a 5 de fevereiro 

3º ciclo  - 1º semestres termina a 28 de janeiro 

 

3.2 Horários de Funcionamento  

 

Jardins de Infância 

Estabelecimentos 

de Ensino 

Atividades de 

Animação e 

Apoio à Família 

Manhã Tarde 

Atividades de 

Animação e 

Apoio à Família 

EB1/JI de Quelfes 08.00 – 09.00 09.00 – 12.30 13.30 – 15.00 15.00 – 18.30 

JI de 

Pechão  

Sala 

2P 
08.00 – 08.45 08.45 – 12.30 13.30 – 14.45 14.45 – 18.30 

Sala 

1P 
08.00 – 09.00 09.00 – 12.30 13.30 – 15.00 15.00 – 18.30 
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EB1/JI n.º 4 08.00 – 08.30 08.30 – 12.00      13.00 – 14.30 14.30 – 18.30 

EB1/JI 

n.º 7 

Sala 

4 

08.00 – 08.15 

08.20 – 12.00 13.00 – 14.20 14.20 - 18.30 

Sala 

3 
08.30 – 12.00 13.00 – 14.30 14.30 - 18.30 

Sala 

2 
08.40 – 12.00 13.00 – 14.40 14.40 - 18.30 

Sala 

1 
08.50 – 12.00 13.00 – 14.50 14.50 - 18.30 

 

Escolas EB 1º Ciclo 
 

 
EB1 Nº4 

1º e 2º anos 3º e 4º anos 

MANHÃ 

8.45 – 10.45 9.00 – 11.15 

Intervalo de 30 minutos  Intervalo de 30 minutos  

11.15 – 12.30 11.45 – 13.00 

ALMOÇO 12.30 – 13.30 13.00 – 14.00 

TARDE 
13.30 – 14.45 14.00 – 15.00 

Intervalo de 15 minutos  Intervalo de 15 minutos  

AEC Das 15.00 às 16.00 Das 15.15 às 16:15 

 

 
EB1 Nº5 

1º e 2º anos 3º e 4º anos 

MANHÃ 

9.00 – 11.00 08.30 – 10.30 

Intervalo de 30 minutos  Intervalo de 30 minutos  

11.30 – 13.00 11.00 – 12.30 

ALMOÇO 13.00 – 14.00 12.30 – 13.30 

TARDE 
14.00– 15.00 13.30 – 14.30 

Intervalo de 30 minutos  Intervalo de 30 minutos  

AEC Das 15.30 às 16.30 Das 15.00 às 16:00 
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EBI/JI JCM 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

MANHÃ 

9.00 – 11.00 8.45 – 10.30 08.30 – 10.00 08.00 – 09.30 

Intervalo de 30 minutos  Intervalo de 30 minutos  Intervalo de 30 minutos  Intervalo de 30 minutos  

11.30 – 13.00 11.00 – 12.45 10.30 – 12.30 10.00 – 12.00 

ALMOÇO 13.00 – 14.00 12.45– 13.45 12.30– 13.30 12.00 – 13.00 

TARDE 
14.00– 15.00 13.45– 14.45 13.30– 14.30 13.00 – 14.00 

Intervalo de 30 minutos Intervalo de 30 minutos Intervalo de 30 minutos Intervalo de 30 minutos 

AEC Das 15.30 às 16.30 Das 15.15 às 16.15 Das 15.00 às 16.00 Das 14.30 às 15:30 

 

 
EB1 DE QUELFES 

1º e 2º anos 3º e 4º anos 

MANHÃ 

08.45 – 10.15 08.30 – 09.45 

Intervalo de 30 minutos Intervalo de 30 minutos 

10.45 – 12.30 10.15– 12.00 

ALMOÇO 12.30– 13.30 12.00 – 13.00 

TARDE 
13.30– 14.45 13.00 – 14.30 

Intervalo de 15 minutos Intervalo de 15 minutos 

AEC Das 15.00 às 16.00 Das 14.45 às 15.45 

 

 
EB1 DE BRANCANES 

1º e 2º anos 3º e 4º anos 

MANHÃ 

08.45 – 10.00 09.00 – 10.30 

Intervalo de 30 minutos  Intervalo de 30 minutos 

10.30 – 12.30 11.00– 13.00 

ALMOÇO 12.30– 13.30 13.00 – 14.00 

TARDE 
13.30– 14.45 14.00 – 15.00 

Intervalo de 30 minutos Intervalo de 30 minutos 

AEC Das 15.15 às 16.15 Das 15.30 às 16.30 
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EB1 DR. JOSÉ MARIANO GAGO 

2º e 4º anos 1º e 3º anos 

MANHÃ 

08.45 – 10.15 09.00 – 10.30 

Intervalo de 30 minutos Intervalo de 30 minutos 

10.45 – 12.30 11.00– 13.00 

ALMOÇO 12.30– 13.30 13.00 – 14.00 

TARDE 
13.30– 14.45 14.00 – 15.00 

Intervalo de 15 minutos Intervalo de 15 minutos 

AEC Das 15.00 às 16.00 Das 15.15 às 16.15 

           Notas: 

● Os dias em que têm a disciplina de Inglês, as turmas de 4º ano, que não integram o Plano 

de AFC terminam a componente letiva às 15:00.  

● Foram desfasados as entradas, as saídas e os intervalos, por forma a evitar a concentração 

de muitos alunos em cada espaço e no portão de entrada/saída, devido à pandemia do 

COVID 19. 
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Escolas EB 2/3 ciclos 

 

 5º e 6º anos 7º e 8º anos 9º ano Tempos 

MANHÃ 

8.15 – 9.05 8.30 – 9.20 8.45 – 9.35 1 

5 minutos 5 minutos 5 minutos  

9.10 – 10.00 9.25 – 10.15 9.40 – 10.30 2 

15 minutos 15 minutos 15 minutos  

10.15 – 11.05 10.30 – 11.20 10.45 – 11.35 3 

5 minutos 5 minutos 5 minutos  

11.10 – 12.00 11.25 – 12.15 11.40 – 12.30 4 

ALMOÇO 

5 minutos 5 minutos 5 minutos  

12.05 – 12.55 12.20 – 13.10 12.35 – 13.25 5 

5 minutos 5 minutos 5 minutos  

TARDE 

13.00 – 13.50 13.15 – 14.05 13.30 – 14.20 6 

5 minutos 5 minutos 5 minutos  

13.55 – 14.45 14.10 – 15.00 14.25 – 15.15 7 

5 minutos 5 minutos 5 minutos  

14.50 – 15.40 15.05 – 15.55 15.20 – 16.10 8 

10 minutos 10 minutos 10 minutos  

15.50 – 16.40 16. 05 – 16.55 16.20 – 17.10 9 

 5 minutos 5 minutos  

17.0 – 17.50 17.15– 18.05 10 

 

Nota: Foram desfasados as entradas, as saídas e os intervalos, por forma a evitar a 

concentração de muitos alunos em cada espaço e no portão de entrada/saída, devido à 

pandemia do COVID 19. 
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3.3. Critérios de distribuição de serviço letivo 

 

3.3.1. Distribuição do serviço docente e elaboração dos horários 

 

A distribuição do serviço docente tem como princípio orientador a defesa da qualidade de 

ensino e os legítimos interesses dos alunos. 

Compete à Direção, depois de ouvido o Conselho Pedagógico, distribuir equilibradamente 

por todos os professores o serviço docente, que é de aceitação obrigatória. 

No 1º ciclo, os professores lecionam em regime de monodocência e a componente letiva está 

organizada de acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018, nas turmas de 1º, 2º,3º 3 e nas duas 

turmas piloto de 4ºano; de acordo com Decreto-Lei n.º 176 de 2014, nas restantes turmas de 

4ºano. 

● Sempre que possível, privilegiando a continuidade pedagógica e/ou o perfil de 

formação e a experiência profissional dos docentes, o professor manteve as turmas 

que lecionou no ano letivo anterior; 

● A carga horária dos apoios educativos foi distribuída tendo em conta os horários 

dos professores e as necessidades de cada turma; 

● As duas horas da componente letiva dos professores que lecionam turmas de AFC 

(turmas de 3ºano, turmas piloto de 4ºano e turmas mistas de 3º/4ºano) destinam-

se à coadjuvação em outras turmas da mesma escola e, sempre que possível, do 

mesmo ano de escolaridade; 

● Os 120 minutos de Trabalho de Escola destinam-se, no caso dos professores 

titulares de turma, às reuniões de trabalho colaborativo, direção de turma e ao 

atendimento aos pais; no caso dos professores do apoio educativo, à dinamização 

das bibliotecas escolares ou a cargos atribuídos (coordenações de 

estabelecimento, acompanhamento de almoços, apoio à coordenação).  

No 2º ciclo, alguns professores lecionam mais do que uma disciplina/área curricular na 

mesma turma. 

Nos 2º e 3º ciclos, procurou-se um equilíbrio na distribuição de serviço docente, na 

organização da componente letiva: 

● O serviço letivo do docente foi distribuído o mais equitativamente possível; 

● A cada docente foram atribuídos, sempre que possível, um máximo de três níveis 

de ensino; 
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● Sempre que possível, o professor manteve as turmas que lecionou no ano letivo 

anterior; 

● Foram consideradas e distribuídas pelos horários as horas de apoio educativo e de 

complemento curricular, cujo funcionamento se previa para todo o ano, bem como 

as horas para Trabalho na Escola; 

● Na distribuição de cargos foram tidos em conta o perfil de formação e a experiência 

profissional dos docentes; 

● Foi atribuído um tempo de reunião semanal no horário de todos os docentes 

destinado à realização de reuniões de departamento, das turmas de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular, de trabalho colaborativo e planificação e/ou avaliação de 

projetos interdisciplinares; 

● Tendo em vista a promoção da articulação vertical, pontualmente as reuniões de 

departamento poderão contar com a presença de docentes do 1º ciclo, 

nomeadamente no início e no final de cada período e/ou ano letivo; 

● A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é da responsabilidade do Diretor de 

Turma, no segundo ciclo, e do Departamento de Ciências Sociais e Humanas, no 

terceiro Ciclo; 

● A disciplina de Tempo Turma foi atribuída ao Diretor de Turma, no terceiro ciclo. 

 

3.3.2. Critérios de seleção dos Diretores de Turma 

 

Reconhecido o papel fundamental do Diretor de Turma no desenvolvimento integral dos 

alunos, foram definidos pela Direção os critérios para a designação do Diretor de Turma. 

Este deverá reunir as seguintes características: 

● Ser, preferencialmente, professor do quadro; 

● Lecionar a totalidade ou a maioria dos alunos da turma; 

● Ser um docente com facilidade de comunicação/relacionamento interpessoal, capaz de 

criar um bom ambiente entre os intervenientes no processo educativo, organizando e 

promovendo atividades que fortaleçam a relação escola-meio; 

● Gostar de trabalhar em equipa e ter competências de liderança e coordenação; 

● Ser dinâmico, empreendedor, mobilizador de atitudes e comportamentos e promotor 

de estratégias de flexibilização e gestão curriculares. 
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Os Diretores de Turma são designados pelo Diretor, preferencialmente de entre os 

professores profissionalizados da turma, tendo em conta os critérios acima indicados. 

Sempre que possível, será designado Diretor de Turma o professor que, no ano letivo 

anterior, exerceu o cargo na turma a que pertenceram os mesmos ou a maior parte dos 

alunos da turma. 

Sempre que possível foi atribuída apenas uma Direção de Turma a cada professor, 

excetuando-se o caso do docente Licínio Santos, Diretor de Turma das turmas A e E do oitavo 

ano da Escola E. B I/JI José Carlos da Maia. 

Foram definidos os secretários das Direções de Turma, preferencialmente a docentes sem 

Direção de Turma atribuída.  

 

3.3.3. Critérios para seleção dos professores de Tempo Turma e Cidadania e Desenvolvimento 

 

Atribuição da Cidadania e Desenvolvimento, no 2º ciclo e no 9º ano, e do Tempo Turma, nos 

7º e 8º anos, ao Diretor de Turma, tendo em conta que estas áreas privilegiarão o debate e a 

reflexão, funcionando como espaço crítico e de análise para a qual a proximidade do Diretor 

de Turma aos alunos será um elemento potenciador e decisivo na obtenção de bons 

resultados.  

3.3.4. Componente não letiva 

 

A Direção decidiu atribuir semanalmente, no Pré-escolar e Primeiro Ciclo, duas horas de 

Trabalho de Estabelecimento (TE), destinadas ao atendimento aos Encarregados de 

Educação/ direção de turma e trabalho colaborativo. Nos 2º e 3º ciclos, foi estabelecido 

atribuir, semanalmente, três horas para Trabalho de Estabelecimento, com exceção dos 

docentes com 5 ou mais turmas ou 125 alunos, a quem foram atribuídas apenas duas horas. 

Relativamente à componente não letiva, para além das horas para reuniões e das horas para 

trabalho no estabelecimento, anteriormente indicadas, as restantes horas no horário de cada 

docente são para trabalho individual. 

 

3.3.5. Organização do horário dos alunos 
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No Pré-escolar e 1º Ciclo, todas as turmas funcionam em horário normal. No entanto, no âmbito 

da prevenção da pandemia do COVID 19, os horários sofreram os ajustes necessários à 

implementação do um desfasamento que evite a concentração de muitos alunos nos diferentes 

espaços escolares. 

Os alunos dos 2º e 3º Ciclos têm, no mínimo, duas manhãs ou duas tardes livres por semana, 

para permitir o desenvolvimento de atividades extracurriculares (clubes, desporto escolar, 

entre outras). 

Neste ano letivo, em consequência da pandemia do COVID 19, os horários foram concentrados 

preferencialmente num turno do dia, estando os 5º, 6º e 7º anos de escolaridade concentrados 

preferencialmente de manhã e os 8º e 9º anos de escolaridade de tarde.

4. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

4.1. Princípios do desenvolvimento curricular da Educação Pré-escolar 

 

O princípio geral da Lei-Quadro da Educação Pré-escolar estabelece que “a educação pré-

escolar é a primeira etapa da Educação Básica no processo de educação ao longo da vida, sendo 

complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita relação, 

favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena 

inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário”. 

As principais orientações normativas relativas à Educação Pré-escolar estão consagradas no 

Despacho nº 9180/2016 - Diário da República n.º 137/2016, Série II de 2016-07-19 

(homologação das Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar - OCEPE) e no Ofício 

Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro da DGIDC (Gestão do Currículo na 

Educação Pré-Escolar - Contributos para a sua Operacionalização). 

As orientações contidas nos mesmos articulam-se com o Decreto-Lei nº 241/2001 de 30 de 

agosto (Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador de Infância). 

O educador de infância deve conceber e desenvolver o projeto curricular de grupo (PCG), 

através da planificação, da organização e da avaliação do ambiente educativo, bem como da 

implementação de estratégias/atividades potenciadoras de aprendizagens integradas, numa 

dinâmica de pedagogia diferenciada. 

As áreas de conteúdo constituem as referências gerais a considerar no planeamento e 

avaliação das situações e oportunidades de aprendizagem e são: 
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● Formação Pessoal e Social, considerada como área transversal, incide no 

desenvolvimento de atitudes, disposições e valores, que permitam às crianças 

continuar a aprender com sucesso e a tornarem-se cidadãos autónomos, conscientes 

e solidários; 

• Expressão e comunicação, entendida como área básica, uma vez que engloba 

diferentes formas de linguagem e que comporta diferentes domínios: Educação 

Física, Educação Artística (Artes visuais; Jogo Dramático/Teatro, Dança; Música); 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; Matemática; 

●   Conhecimento do Mundo; considerada uma área em que a sensibilização às diversas 

ciências é abordada de modo articulado, num processo de questionamento e de 

procura organizada do saber. 

A criança ao completar a frequência no jardim-de-infância deverá reunir um Perfil de 

Competências necessárias à transição para o 1ºCiclo. São elas: as que dizem respeito ao 

comportamento da criança no grupo, aquisições indispensáveis para a aprendizagem 

formal da leitura, escrita e matemática e as que se relacionam com as atitudes. 
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4.2. Distribuição da carga letiva no ensino básico 

 

4.2.1. 1º Ciclo 

 

As turmas de 1º, 2º e 3º anos, e as 2 turmas piloto de 4ºano que integram o Plano de Autonomia 

e Flexibilidade Curricular, de acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018 e o Decreto-Lei D. n.º 

5908/2017, terão a seguinte matriz: 

 
Carga horária por anos de 

escolaridade 

Componentes do currículo 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Português ………………………… 

C
id

a
d

a
n

ia
 e

 D
e

s
e

n
v
o

lv
im

e
n

to
 

T
IC

 

7 horas 7 horas 7 horas 7 horas 

Matemática ……………………… 7 horas 7 horas 7 horas 7 horas 

Estudo do Meio ………………… 3 horas 3 horas 3 horas 3 horas 

Inglês ……………………………… --- --- 2 horas 2 horas 

Educação Artística ……………… 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 

Educação Física ………………… 1 hora 1 hora 1 hora 
 

1 hora 

Apoio ao Estudo (a)……………… 2 horas 2 horas 

1 

hora 

1 

hora 

Oferta Complementar – Espaço 

Projeto (b)………………………. 

 

1 hora 

 

1 hora 

Tempo a cumprir ……………… 
25 

horas 
25 

horas 
25 

horas 

25 

horas 

Atividades de Enriquecimento Curricular (c) …………………... 

Educação Moral e Religiosa (c) …………................................. 

5 horas 

1 hora 

a) A lecionar transversalmente. 

b) Espaço privilegiado para planificação, desenvolvimento e avaliação da metodologia de projeto. 

c) Oferta de escola, mas frequência opcional do aluno 

 

• A Cidadania e Desenvolvimento e TIC serão trabalhadas de forma transversal e 

transdisciplinar. 
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Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

A matriz curricular das turmas AFC do 1ºCiclo contempla uma flexibilização de 20%, 

correspondente a 5 horas semanais de DAC. 

Neste contexto, estas 5 horas serão destinadas a um trabalho conducente ao 

desenvolvimento de saberes mais amplos, conseguidos através da articulação de 

disciplinas e do recurso a metodologias (trabalho de projeto, trabalho de grupo) e 

estratégias de trabalho diferenciadas (pesquisa dirigidas ou não, debate/fóruns, estudo de 

caso, resolução de problemas, modelação, atividades experimentais, mapas conceptuais, 

chuva de ideias, entre outras).  Serão mobilizadas transversalmente todas as componentes 

do currículo que contribuam para o desenvolvimento dos temas/conteúdos envolvidos. 

Tipologia dos projetos a desenvolver: 

● Micro – projetos multidisciplinares e transversais (de turma ou turmas); 

● Macro – projeto de ciclo/agrupamento anuais ou bienais. 

 

   Coadjuvação/Pares Pedagógicos 

Todas as turmas dos 1º, 2º e 3º anos de escolaridade, e duas turmas do 4º ano integradas no 

Plano de Autonomia e Flexibilidade Curricular beneficiam de coadjuvação quinzenal na área de 

Ciências Experimentais. Também beneficiam de coadjuvação nas TIC (1 hora semanal) as 

turmas do 3º e dos 4º anos – depende da existência de docente de TIC. Todas as turmas do 1º 

Ciclo usufruem de aulas de Educação Física (1 hora semana), em parceria com a Câmara 

Municipal de Olhão.  

Tendo em conta os recursos humanos disponíveis, as turmas do 1º Ciclo terão também 

coadjuvação a Música. 
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As turmas 4º ano que não integram a Autonomia e Flexibilidade Curricular manterão a matriz 

curricular vigente: 

 

 

Carga horária semanal/Ano 

de Escolaridade 

Componentes do currículo 4º Ano 

Português ……………………………………………………… 7 horas 

Matemática ……………………………………………………… 8 horas 

Estudo do Meio ………………………………………………… 4 horas 

Inglês …………………………………………………………… 2 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras ……………………… 3 horas 

Apoio ao Estudo (a)……………………………………………… 2 horas 

Oferta Complementar (b) ……………………………………… 1 hora 

Tempo a cumprir ……………………………………………… 27 horas 

Atividades de Enriquecimento Curricular (c) ………………… 3 horas 

Educação Moral e Religiosa (d) ……….................................                          1 hora 

  

(a) Apoio aos alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço do apoio nas 

disciplinas de Português e de Matemática, de acordo com o n.º 1 do artigo 13.º. 

(b) Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma transversal, a educação para a 

cidadania e componentes de trabalho com as tecnologias de informação e de comunicação, de acordo com o n.º 2 do artigo 

12.º. 

(c) Atividade de caráter facultativo, nos termos do artigo 14.º. No caso de estas atividades serem oferecidas por entidade 

exterior à escola, o que carece sempre de contratualização, é necessária confirmação explícita do Ministério da Educação 

e Ciência para que a sua duração exceda 3 horas nos 3.º e 4.º anos e 5 horas nos 1.º e 2.º anos de escolaridade. 

(d) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 19.º. 

 

Gestão do espaço 

● A disposição dos alunos na sala de aula deverá, ainda que respeitando as orientações 

de prevenção da pandemia, facilitar e promover a participação e a interação entre 

alunos, bem como a realização do trabalho a pares e, se possível, em grupo. Deve 

ainda facilitar o acompanhamento/apoio do professor ou professores. 

● Caberá ao professor titular da turma decidir o que será mais oportuno e eficaz tendo 

em conta os objetivos da aula/atividade. 
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4.2.2. 2º Ciclo 

 

                       5º ano 

    Todas as turmas terão a seguinte matriz: 

Português 100’ + 50’ + 50’ 

Inglês 50’ + 50’ + 50’ semestrais 

HGP 50’ + 50’ + 50’  

Cidadania e Desenvolvimento 50’  

Matemática 100’ + 50’ + 50’ 

Ciências Naturais 100’ + 50’  

Educação Visual 100’ + 50’ semestrais 

Educação Tecnológica  100’ semestrais 

Educação Musical 100’ 

TIC  100’ semestrais 

Educação Física 100’ + 50’  

Oferta Complementar – Espaço Projeto 50’ 

Apoio ao Estudo 100’ (50+50) 

 
 

 

 

6º ano 

Todas as turmas terão a seguinte matriz: 

Português 100’ + 50’+ 50’ 

Inglês 50’ + 50’+ 50’ 

HGP 50’ + 50’ + 50’ semestrais 

Cidadania e Desenvolvimento 50’  

Matemática 100’ + 50’ + 50’  
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Ciências Naturais 100’ + 50’  

Educação Visual 100’ + 50’ semestrais 

Educação Tecnológica  100’ semestrais 

Educação Musical 100’ 

TIC  100’ semestrais 

Educação Física 100’ + 50’  

Oferta Complementar – Espaço Projeto 50’ 

Apoio ao Estudo 100’ (50+50) 

 

 

4.2.3.  3º Ciclo 

 

          7º ano  
 

O 7º ano terá a seguinte matriz: 

Português 100’ + 100’ 

Inglês 50’ + 50’ 

Francês/Espanhol 100’ + 50’ 

História 100’ + 100’semestrais 

Geografia 100’ + 100’ semestrais 

Cidadania e Desenvolvimento 50’ + 50’ quinzenais 

Matemática 100’ + 100’ 

Ciências Naturais 50’ (turno) + 50’ + 50’ 
quinzenais 

Físico-química 50’ (turno) + 50’ + 50’ 
quinzenais 

Educação Visual 50’ + 50’ quinzenais 
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Oferta Complementar – Tempo Turma 50’ 

TIC  100’ semestrais 

Música / Educação Tecnológica 100’ semestrais 

Educação Física 100’ + 50’ 

 
 

 

 

 

 

8º ano 

O 8º ano terá a seguinte matriz: 

Português 100’ + 100’ 

Inglês 100’ + 50’ 

Francês 50’ + 50’ 

História    100’ + 100’ semestrais 

Geografia    100’ + 100’ semestrais 

Cidadania e Desenvolvimento 50’ quinzenais 

Matemática 100’ + 100’ 

Ciências Naturais 100’ + 50’ (turno) 

Físico-química 100’ + 50’ (turno) 

Educação Visual 50’ + 50’ quinzenais 

Complemento à Educação Artística - 

Educação Tecnológica/ Música 

 100’ semestrais 

Oferta Complementar – Tempo turma 50’ 
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TIC       100’ semestrais 

Educação Física 100’ + 50’ 

 

 

 

 

9º ano 

O 9º ano terá a seguinte matriz: 

Português 100’ + 100’ 

Inglês 100’ + 50’ 

Francês 50’ + 50’ 

História 100’ + 100’ semestrais 

Geografia 100’ + 100’ semestrais 

Cidadania e Desenvolvimento                50’ quinzenais  

Matemática 100’ + 100’ 

Ciências Naturais 100’ + 50’ 

Físico-química 100’ + 50’ 

Educação Visual 50’ + 50’ quinzenais 

             Oferta Complementar   

Reforço de Aprendizagem de Português 

                     50’ 

TIC                      100’ 

Educação Física 100’ + 50’ 

 

Nota: Para além do constante da matriz, o Agrupamento oferece o Reforço de Aprendizagem de Matemática a todos 

os alunos cujos Encarregados de Educação autorizem a frequência. 
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4.2.4.  CEF de Operador/a de Jardinagem 

 

Plano de Formação - CEF Tipo 3 - Operador/a de Jardinagem 

 

Componentes de 
Formação 

Disciplinas / Domínios / Unidades 1.º Ano 

(horas de 
formação) 

Sociocultural Língua Portuguesa 45 

Inglês 45 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

21 

Cidadania e Mundo Atual 21 

Higiene, Saúde e Segurança no 
Trabalho 

30 

Educação Física 30 

Científica Matemática Aplicada 45 

Ciências Naturais 21 

Tecnológica Biologia Agrária 175 

Manutenção Exterior 325 

Espaços Verdes 50 

Infraestruturas paisagísticas 200 

Estágio em Contexto de 
Trabalho 

 210 

 

 

 



 

 

29 

 

4.2.5. CEF de Carpintaria 

 

Plano de Formação - CEF Tipo 2 – Carpinteiro de limpos 

1º ano 

Componentes de 
Formação 

Disciplinas / Domínios / Unidades 1.º Ano 

(horas de 
formação) 

Sociocultural Língua Portuguesa 106 

Inglês 106 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

53 

Cidadania e Mundo Atual 110 

Higiene, Saúde e Segurança no 
Trabalho 

30 

Educação Física 57 

Científica Matemática Aplicada 114 

Artes visuais 63 

Tecnológica Desenho 75 

Técnicas e materiais 50 

Oficinas 250 

Máquinas e ferramentas 50 

Estágio em Contexto de 
Trabalho 

 0 
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4.2.6. Plano Integrado de Educação e Formação (PIEF) 

 

Matriz curricular PIEF Tipo 1 e Tipo 2 – 2.º ciclo e 3.º ciclo  

  

  

Domínios 

Carga horária anual efetiva 

(horas) (a) 

PIEF T1 PIEF T2 

- Viver em Português  

-Matemática e Realidade 

-Comunicar em Língua Estrangeira-Inglês 

-Educação Física (b) 

  

  

311 (b) 

  

  

                 279 (b) 

  

-O Homem e o Ambiente 

-Ofertas de escola: Oficinas e Educação 
Artística; TIC; Formação Vocacional 

  

            489 (d) 

  

         521 (d) 

Total de 

horas 

anuais 

800 (a) 

Formação Pessoal e Social – Área transversal ao currículo de acordo com o Artigo 
12.º do Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, na sua redação atual. 

  

 

4.3. Organização das aulas/blocos 

 

O desenho curricular proposto para este ano desenvolve-se em períodos de 50 minutos e, 

por vezes, em blocos de 100 minutos. As escolas dos segundo e terceiro ciclos do 

Agrupamento funcionam em dois turnos, tendo cada turno 5 tempos letivos. As turmas do 

2º ciclo e do 7º ano têm o horário concentrado predominantemente de manhã, enquanto as 

dos 8º e 9º anos têm o horário concentrado predominantemente de tarde.  
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4.3.1. Ofertas de escola 

 

4.3.1.1. 2º ciclo 

 

No 5º e 6º anos, a oferta complementar está destinada à disciplina de Espaço Projeto, na qual 

se desenvolverão projetos interdisciplinares, com o contributo de todas as disciplinas, apesar 

de ser lecionada apenas por um professor. 

 

4.3.1.2. 3º Ciclo 

 

Nos 7º e 8º anos, a oferta complementar destina-se à disciplina de Tempo Turma, lecionada 

pelos Diretores de Turma, para análise e discussão de temáticas relevantes para a turma. 

Nas turmas de 9º ano, a oferta complementar destina-se ao Reforço de Português, no qual 

serão realizados exercícios suplementares, exames nacionais e também esclarecidas 

dúvidas. 

 

4.4. Ofertas formativas 

 

A proposta destes percursos formativos prende-se com a necessidade de proporcionar um 

percurso alternativo ao percurso regular e uma certificação/preparação para a inserção destes 

jovens no mercado de trabalho e na vida ativa. 

Este ano letivo, há uma turma do Curso de Educação e Formação (CEF) - tipo 3 de Operador/a 

de Jardinagem e uma turma do Curso de Educação e Formação de Carpinteiro de Limpos. 

 Existe também uma turma de PIEF de 2º e 3º ciclos. 

 

 

 

4.5. Ofertas complementares 

 

Projetos desenvolvidos na sala de aula para complemento das atividades curriculares. 
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4.5.1. Pré-Escolar 

 

Projeto de Educação Física no Jardim-de-infância - (Deslocamentos e equilíbrios; perícia e 

manipulação; jogos e regras) de acordo com as OCEPE, na área de conteúdo da Expressão e 

Comunicação (domínio da Educação Física). 

Projeto de “Música nas Escolas” - no Jardim-de-infância - Apropriação gradual de 

instrumentos e técnicas de acordo com as OCEPE, na área de conteúdo da Expressão e 

Comunicação (domínio da Música). 

 

4.5.2. Primeiro Ciclo 

Projetos desenvolvidos na sala de aula em contexto DAC ou para complemento das atividades 

curriculares. 

 

O Nosso Mundo de Mãos Dadas 

Este projeto visa desenvolver de forma interdisciplinar os diferentes temas da Cidadania e 

Desenvolvimento, abordando-os à escala nacional e mundial.  

 

Projeto Erasmus+ “We Share One World: Learning and Acting to Transform” 

Este projeto desenvolve-se no âmbito da Educação Ambiental, do qual somos coordenadores 

europeus. Este projeto será desenvolvido numa perspetiva vertical (do pré-escolar ao 3º Ciclo) 

pelas turmas da EBI/JI JCM e das EB1 de Brancanes e Quelfes, e abordará temáticas ambientais 

(Ambiente e alterações climáticas – Alterações Climáticas, Poluição Ambiental, Reciclagem e 

Diminuição de Fontes de Energia, Desflorestação e Espécies em Vias de Extinção, Crescimento 

Urbano e Populacional descontrolado) e, simultaneamente, a exploração de metodologias de 

trabalho inovadoras e diferenciadas (Aprendizagem Adaptada e Personalizada, Gamificação, 

Aprendizagem Baseada em Vídeo, Digital StoryTelling, Aprendizagem Baseada em Projetos. 

De acordo com as opções de cada turma/Conselho de Ano, poderá ser dada continuidade aos 

micro projetos que têm sido desenvolvidos pelas turmas PAFC: “Arte para Crianças”, “Reciclar 

é Ajudar”, “Espaço Ciências”, “A Família Vai à Escola”, “Comemorar é Conhecer”, 

“Cãoplicidades”, “ Pequenos Gestores”, “Intergerações” e “A Caminho do Sucesso”.  
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4.6. Atividades de enriquecimento curricular e componente de apoio à família  

 

Porque, hoje em dia, a Escola não é uma mera transmissora de conhecimentos e porque alguns 

dos nossos alunos não dispõem de meios que lhes permitam contactos com algumas das 

realidades socioculturais imprescindíveis na formação integral de qualquer indivíduo numa 

sociedade em constantes mutações, é preocupação do nosso Agrupamento ir ao encontro desta 

realidade social, promovendo e estimulando um leque variado de atividades. Estes saberes 

acrescidos são de natureza complementar e facultativa e as atividades foram planeadas de 

acordo com a disponibilidade dos alunos. 

 

4.6.1. Pré-Escolar 

 

Foi celebrado acordo/protocolo entre a Câmara Municipal de Olhão (CMO) e o Agrupamento de 

Escolas Professor Paula Nogueira (AEPPN), a fim de dar resposta às necessidades sentidas pelas 

famílias. 

De acordo com a legislação em vigor, as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), 

realizadas antes e depois do horário letivo, serão dinamizadas por assistentes técnicas (de 

acordo com o projeto elaborado em equipa) e supervisionadas pelas educadoras titulares de 

grupo. 

 

4.6.2. Primeiro Ciclo 

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º Ciclo são um espaço complementar da 

atividade letiva e que contribui para o desenvolvimento das crianças e consequentemente para 

o seu sucesso escolar futuro. No seu âmbito podem ser desenvolvidas atividades no âmbito das 

ciências experimentais, atividades de iniciação à língua inglesa ou de outras línguas 

estrangeiras e atividades nos domínios desportivo, artístico, técnico e das tecnologias da 

informação e comunicação, de ligação da escola e de educação para a cidadania. Estas atividades 

estão planificadas de acordo com o previsto na Portaria nº 644-A/2015 de 24 de agosto. 

Importa salientar que as AEC não pretendem ser uma continuidade da escola e muito menos 

substituí-la, mas sim um espaço onde se desenvolvam projetos lúdico-pedagógicos e artísticos 

de acordo com a motivação e a necessidade desta comunidade escolar. 
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Distribuição das AEC pelas escolas do 1º ciclo 

ANO DE ESCOLARIDADE /DURAÇÃO SEMANAL 

(em minutos) OBSERVAÇÕES 

ESCOLAS 1º ANO 2ºANO 3º ANO 4º ANO 

 

EB1 N.º 4 

 

EB1 N.º 5 

 

EBI/JI JCM 

 

EB1 DR. JMG 

 

EB1 BRANCANES 

 

EB1 QUELFES 

 

 

 

▪ Ens.Ing - 60” 

▪ EFM - 120” 

▪ ALE - 120” 

 

 

 

 

▪ Ens.Ing. - 60” 

▪ EFM - 120” 

▪ ALE - 120” 

 

 

 

 

▪ ALE - 120” 

▪ AFD - 120” 

▪ CD - 60” 

 

 

 

 

▪ ALE - 60” 

▪ AFD - 60” 

▪ CD – 60” 

 

→ As AEC, do 1º; 2º, 3º 

anos, as 2 turmas piloto 

AFC, (4ºA e 4ºB da Nº5) e 

as turmas mistas (3º/4º 

de Brancanes e de 

Quelfes) têm a duração 

de 300 minutos (5 h 

semanais); 

→ As AEC do 4ºano têm a 

duração semanal de 180 

minutos (3h semanais, 

exceto nas turmas piloto 

em PAFC, que têm 300 
minutos (5 h semanais). 

→ Aos alunos inscritos em 

EMR, pode ser deduzida 

1 hora semanal nas AEC. 

 
 

AFD – Atividade físico-desportiva       EFM – Educação Físico Motora     

ALE – Atividade lúdico-expressiva       CD- Ciências Divertidas 

 

Estas atividades decorrem diariamente, após as atividades curriculares, ajustadas ao desfasamento de 

horário aplicado a cada ano de escolaridade (implementação das medidas de prevenção da pandemia 

Covid). São de caráter facultativo, mas uma vez iniciada a frequência das mesmas o aluno só poderá 

desistir mediante comunicação oficial à secretaria do Agrupamento. 

A entidade promotora das AEC é a Associação de Pais do Agrupamento, em articulação com a Associação 

Aprender a Sorrir. 

Os coordenadores de estabelecimento, em articulação com a adjunta do diretor com competências na 

área do 1º ciclo, realizam a supervisão e o acompanhamento das AEC. 

Os Coordenadores de Ano disponibilizarão as planificações trimestrais ao Coordenador das AEC. 

Os professores das AEC, no final de cada período letivo, realizam, em impresso próprio, a avaliação da 

prestação dos alunos no desenvolvimento da atividade que lecionam e desta o professor titular de turma 

dá conhecimento ao encarregado de educação. 
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4.6.3. Atividades extracurriculares – 2º e 3º ciclos 

 

Utilizando tempos do crédito global atribuído à escola, dos tempos de redução da componente letiva 

(artigo 79º do ECD), dos tempos de outras atividades, a escola oferece alguns clubes e projetos aos 

alunos. 

A formação supletiva oferecida pelos Clubes/Projetos desenvolvidos nas Escolas dos 2º e 3º ciclos 

é fundamental para uma maior complementaridade na educação dos nossos alunos. Por isso, é 

filosofia dos Órgãos deste agrupamento apoiar e estimular os projetos que visam contribuir para a 

formação integral dos alunos. 

Assim, foram atribuídos tempos letivos e/ou não letivos para desenvolvimento de atividades no 

âmbito de Clubes/Projetos e para a dinamização da Biblioteca, do Laboratório de Físico-Química, 

da Explicoteca e das Atividades de Inclusão.  

São diversos os projetos em desenvolvimento, a saber: Promoção e Educação para a Saúde em Meio 

Escolar (PES), Desporto Escolar, Projeto Escola Ativa, Projeto ACTIFIT, Projeto Parlamento dos 

Jovens, Orçamento Participativo e Eco Escolas. 

 

4.6.3.1. Clubes  

Clube da Rádio  

Este clube pretende formar alunos nas áreas da Comunicação, Reportagem e Operação Técnica. Com 

as atividades de leituras, colagens musicais e exercícios de dicção, entre outras, pretende-se 

incentivar a comunicação via rádio fomentando o interesse pela comunicação social falada ou 

escrita. 

Pretende-se ainda divulgar atividades das escolas que integram o Agrupamento, apoiando projetos 

e efemérides. 

 

Desporto Escolar  

O Clube de Desporto Escolar integra uma vertente interna (Atividade Interna) e uma externa 

(Grupos/Equipa). 

A vertente interna dinamiza, durante todo o ano letivo, um conjunto de atividades de caráter 

lúdico/desportivo, nas várias escolas do agrupamento. 

A vertente externa corporiza-se num conjunto de Grupos-Equipa, que integram quadros 

competitivos, dinamizados e geridos pelo Gabinete do Desporto Escolar e que são os seguintes: 

 - Futsal  
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- Badminton  

 - Multiatividades  

 - Boccia  

- Ginástica Acrobática  

- Ginástica Artística  

- Ténis de Mesa  

- Basquetebol

 

Clube de Ciência Viva 

Da responsabilidade do professor José Vale, este clube decorre na EB 2,3 Professor Paula 

Nogueira, tendo como objetivo central trabalhar as ciências na sua vertente experimental. 

 

4.6.3.2. Projetos 

Rede de Bibliotecas Escolares 

O Programa Rede de Bibliotecas Escolares (PRBE) foi lançado em 1996, pelos Ministérios da 

Educação e da Cultura, com o objetivo de instalar e desenvolver bibliotecas em escolas públicas 

de todos os níveis de ensino, disponibilizando aos utilizadores os recursos necessários à leitura, 

ao acesso, uso e produção da informação em suporte analógico, eletrónico e digital. 

Os professores bibliotecários asseguram na escola o funcionamento e gestão das bibliotecas, as 

atividades de articulação com o currículo, de desenvolvimento das literacias e de formação de 

leitores. Compete-lhes gerir as bibliotecas do agrupamento, implicados na mudança das 

práticas educativas, no suporte às aprendizagens como espaços agregadores de conhecimento, 

com recursos diversos, no apoio ao currículo, no desenvolvimento da literacia da informação, 

tecnológica e digital, na formação de leitores críticos e na construção da cidadania. Compete-

lhes, ainda, garantir serviços de biblioteca a todas as escolas do agrupamento. 

A avaliação das bibliotecas escolares, feita através de um modelo desenvolvido por este 

Programa e em aplicação nas escolas dos 2º e 3º ciclos e em algumas escolas do 1º ciclo, tem 

constituído um referencial de gestão e um instrumento de orientação e melhoria interna. A RBE 

procura que a Biblioteca Escolar, como espaço agregador de conhecimentos e recursos 

diversificados, seja na escola, um local implicado na mudança das práticas educativas, no 

suporte às aprendizagens, no apoio ao currículo, no desenvolvimento da literacia digital, da 

informação e dos media, na formação de leitores críticos e na construção da cidadania. 

 

http://escolar/
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Educação para a Saúde 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), uma escola promotora de saúde é a que 

garante a todas as crianças e jovens que a frequentam a oportunidade de adquirirem 

competências pessoais e sociais que os habilitem a melhorar a gestão da sua saúde e a agir sobre 

os fatores que a influenciam. Para isso, são indispensáveis parcerias, procedimentos 

democráticos, metodologias participativas e desenvolvimento sustentado. 

Assim, este projeto desenvolve atividades no domínio das áreas: Alimentação e Atividade 

Física; Educação Sexual; Consumo de Substâncias Psicoativas; IST`S e VIH/SIDA; violência em 

Meio Escolar. 

Outras áreas são desenvolvidas tais como rastreios, atendimento aos alunos/EE ao nível do 

GAAF (Gabinete de apoio ao aluno e à família); vacinação. 

A educação sexual é desenvolvida de acordo com a Lei n.º 60/2009 de 6 de agosto (portaria 

nº196-A/2010 de 9 de abril de 2010), respeitando os princípios orientadores e conteúdos 

mínimos programáticos. 

A dinamização de muitas atividades deve-se às parcerias com algumas entidades tais como, 

Delegação de Serviços da Região Algarve, Câmara Municipal de Olhão, IDT, UALG, MAPS, CPCJ, 

Centro de Saúde de Olhão, entre outras. 

 

Parlamento dos Jovens 

Com este projeto pretende-se incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e 

política; sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam 

o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos 

do poder político; dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo de decisão 

da Assembleia da República (AR), enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 

portugueses; incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito 

pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria. 

 

Orçamento Participativo 

Este projeto pretende levar os alunos a utilizarem um mecanismo de democracia participativa, 

que lhes dá o poder de decidirem como devem ser investidas verbas dos orçamentos públicos 

a favor da sua escola. 
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Eco Escolas 

   O Programa Eco Escolas é uma iniciativa de âmbito europeu sob a responsabilidade da 

Fundação para a Educação Ambiental na Europa (FEEE) e implementada em Portugal pela 

Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), sendo destinado às Escolas com Ensino Básico e 

que visa reconhecer o trabalho desenvolvido pela Escola em benefício do Ambiente. 

O Projeto está orientado para a implementação da Agenda 21 ao nível local, visando a aplicação 

de conceitos e ideias de educação e gestão ambiental à vida quotidiana da escola. 

As ações concretas desenvolvidas pelos alunos e por toda a comunidade educativa, 

proporcionar-lhes-ão a tomada de consciência que simples atitudes individuais podem, no seu 

conjunto, melhorar o Ambiente global. 

Aos estudantes é-lhes dirigido o desafio de se habituarem a participar nos processos de decisão 

e a tomarem consciência da importância do ambiente no dia-a-dia da sua vida pessoal, familiar 

e comunitária. 

O Programa procura igualmente, estimular a criação de parcerias locais entre a escola e as 

autarquias, contribuir para um maior envolvimento e participação em todo o processo, das 

autarquias, empresas, órgãos de comunicação social e outros agentes interessados em 

contribuir para a melhoria do Ambiente. 

 

Cozinha com alma 

Esta oficina de culinária pretende desenvolver nos participantes conhecimentos básicos e 

técnicas simples da cozinha, tendo sempre como princípio orientador o de uma alimentação 

saudável, simples e prática, tornando cidadãos responsáveis pela melhoria da sua situação de 

vida. São também utilizados conhecimentos matemáticos ao nível das proporções na 

elaboração de receitas simples…e tudo isto num espírito de partilha e alegria à volta de formas, 

colheres, forno, etc. 

Pretende-se realizar um trabalho onde os alunos, através da vivência de situações, 

movimentação e manipulação de objetos, possam aprender a internalizar conceitos e modificar 

comportamentos, além de adquirir, desde cedo, os conceitos de culinária e a utilização correta 

dos alimentos. 

Os objetivos deste clube são: 

● Contribuir para o aumento do sucesso educativo dos alunos através da melhoria da 

aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências e capacidades, 

atitudes e valores; 
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● Criar uma resposta educativa, virada para a prática, para os alunos que beneficiando de 

Currículo Específico Individual, apresentam uma carga letiva reduzida e que precisam 

de realizar as aprendizagens com base em atividades de tipo funcional, o que nem 

sempre é possível em contexto de sala de aula; 

● Atender, em pequeno grupo, às necessidades dos alunos com CEI para melhorar o seu 

desempenho na sala de aula e consequentemente a sua motivação e autoestima. 

 

Coastwatch  

Projeto direcionado para os alunos do 3º ciclo e que visa a sensibilização para a importância da 

preservação do ambiente e a promoção de valores ambientais e hábitos cívicos. 

 

ERASMUS+ 

Projeto europeu constituído por 2 modalidades distintas: KA 1, destinado à formação contínua 

de docentes, e KA 2, destinado ao estabelecimento de parcerias com escolas de outros países da 

Europa. 

 

4.6.4. Atividades de reforço das aprendizagens 

O Agrupamento organiza diversas atividades de otimização das situações de aprendizagem e 

de superação de dificuldades, tendo em atenção o artigo 20º e seguintes do Despacho 

Normativo n.º 13/2014, de 15 de setembro, nomeadamente, apoio ao estudo (2º ciclo), estudo 

acompanhado (1º ciclo), coadjuvação na sala de aula, adoção de percursos específicos, 

acompanhamento extraordinário de alunos (1º e 2º ciclos) e apoio pedagógico personalizado a 

Português, Matemática, Inglês, Físico-química e Ciências Naturais (2º e 3º ciclos). Para além das 

medidas estabelecidas na lei, o agrupamento disponibiliza mais as seguintes modalidades: 

 

a) Laboratório de Físico-química: Atividades de apoio aberto, no âmbito da disciplina de 

Físico-Química, consistindo em sessões de esclarecimento de dúvidas, entre outras 

atividades previstas; 

b) Explicoteca: Estudo acompanhado por professores de disciplinas diversas, no terceiro 

ciclo (Português, Matemática, Ciências Naturais, Inglês, Francês); 
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c) Porta Amiga: Apoios individualizados, ou em grupos muito reduzidos, destinado a alunos 

com especiais necessidades em termos de orientação pedagógica e/ou com graves 

problemas de integração na comunidade; 

d) Apoio a alunos com Português Língua não Materna (PLNM); 

e) Apoio socioeducativo a alunos do 1º ciclo: apoio prestado por um professor de apoio. 

Este reforço centra-se nas áreas de Português e de Matemática. 

A aplicação de qualquer das medidas acima registadas será feita de acordo com o normativo em 

vigor. No caso de se verificar a necessidade de clarificar a aplicabilidade da regulamentação 

existente, compete ao Conselho Pedagógico propor as medidas necessárias a essa 

implementação. 

 

4.6.5. Serviços Especializados de Educação Especial 

O Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira é promotor de escolas democráticas e 

inclusivas, orientadas para o sucesso educativo de todas as crianças e jovens. Nessa medida 

importa planear um sistema de educação flexível, pautado por uma política global integrada, 

que permita responder à diversidade de características e necessidades de todos os alunos que 

implicam a inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas especiais no quadro de 

uma política de qualidade orientada para o sucesso educativo de todos os alunos, onde uma 

abordagem integrada e contínua do percurso escolar de cada aluno, seja consagrada.  

Em suma, o regime jurídico da Educação Inclusiva regulamenta o modelo da mesma no âmbito 

da Educação Pré-Escolar e dos ensinos básico e secundário, tendo em vista a maior integração 

de crianças e jovens com deficiência, partindo o eixo central deste regime jurídico da presunção 

de que cada escola deve reconhecer a mais-valia da diversidade dos seus alunos, encontrando 

formas de lidar com as diferenças, adequando os processos de ensino às características e 

condições individuais e mobilizando meios para que todos aprendam e participem. Para isso, 

deve apostar-se não só na autonomia da escola e dos seus profissionais, mas também no reforço 

da intervenção dos docentes de Educação Especial, enquanto parte ativa das equipas educativas 

na definição de estratégias e no acompanhamento da diversidade curricular.  

Mesmo quando se verificam dificuldades de participação no currículo, a escola deve definir o 

processo de identificação das barreiras à aprendizagem. Não sendo agora preciso categorizar 

para intervir, os docentes de Educação Especial têm parte importante na escolha das estratégias 

a adotar para a aproximação do currículo a todos os alunos.  
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A Educação Especial neste Agrupamento tem 18 professores de quadro de nomeação definitiva 

que exercem as suas funções nas várias escolas do agrupamento e o seu raio de ação abrange 

também um conjunto de apoios especializados que visam interagir com os outros parceiros 

educativos, para a promoção de uma escola para todos, respondendo às necessidades dos 

alunos do Agrupamento, quer sejam os que requerem medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, quer sejam todos os outros. Tem por objetivos a inclusão educativa e social, o acesso 

e o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da 

igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma 

adequada preparação para a vida pós-escolar ou profissional desses alunos. 

Os técnicos especializados, nomeadamente, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, 

fisioterapeuta e psicóloga, que trabalham em equipa com os docentes especializados da 

Educação Especial exercem as suas funções ao abrigo do protocolo com o Centro de Recursos 

para a Inclusão (CRI da APPC). Esta equipa, sempre que se considere necessário, articula 

também as suas intervenções com os educadores e professores titulares de turma e diretores 

de turma, onde estão integrados os alunos que necessitem de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão. 

O Centro de Apoio à Aprendizagem tem como objetivos, em colaboração com as demais 

estruturas da escola, apoiar a inclusão dos alunos nas rotinas e atividades da escola, através da 

facilitação de acesso ao currículo; promover e apoiar o acesso à formação e ao trabalho e 

promover o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. A ação deste CAA é 

subsidiária da ação desenvolvida na turma, convocando a intervenção de todos, nomeadamente 

do docente de Educação Especial. 

O Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira é também o Agrupamento de Escolas de 

referência para o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) no concelho de 

Olhão que é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 281/2009 de 6 de outubro. Neste âmbito, a 

Intervenção Precoce na Infância (IPI) é uma medida de apoio integrado, centrado na criança e 

na família, incluindo ações de natureza preventiva e habilitativa, designadamente no âmbito da 

educação, da saúde e da ação social. A IPI abrange crianças entre os 0 e os 6 anos, de todo o 

Concelho de Olhão, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam a 

participação nas atividades típicas para a respetiva idade e contexto social ou com risco grave 

de atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias. As cinco docentes integradas neste 

serviço atuam nos mais diversos contextos, domicílios, creches, jardins-de-infância, infantários 

das Instituições de Solidariedade Social (IPSS), estabelecimentos de ensino particular e 

cooperativo e constituem-se como recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem 

e à inclusão. Completam a totalidade dos docentes do Departamento de Educação Especial. 
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4.6.6. Apoio Psicológico e Orientação Escolar e Profissional 

Este apoio é assegurado pelas psicólogas integradas na rede escolar (conforme previsto no 

artigo 26º da Lei de Bases do Sistema Educativo), que articulam com as estruturas de orientação 

educativa das escolas com outros serviços locais para promover condições que assegurem a 

integração escolar e social dos alunos.

Principais Domínios de Intervenção: 

● Apoio Psicopedagógico 

● Orientação e informação escolar e profissional 

● Apoio ao sistema de relações da comunidade escolar 

 
 

Principais funções deste apoio: 

● Contribui para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua 

identidade pessoal; 

● Apoia os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema de 

relações interpessoais da comunidade escolar; 

● Presta apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, pais e 

encarregados de educação, no contexto das atividades educativas, tendo em vista o 

sucesso escolar, a efetiva igualdade de oportunidades e a adequação das respostas 

educativas; 

● Assegura em colaboração com os outros serviços competentes, designadamente, os 

de educação especial, a deteção de alunos com necessidades especiais, a avaliação da 

sua situação e o estudo das intervenções adequadas; 

● Contribui para a identificação dos interesses e aptidões dos alunos de acordo com o 

seu desenvolvimento global e nível etário; 

● Faz aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos. 

 

Serviços de Psicologia e Orientação em Contexto Escolar  

 A intervenção dos Serviços de Psicologia e Orientação em contexto escolar é suportada pela Lei 

de Bases do Sistema Educativo (artigo 29.º da Lei n.º 46/86). Estes serviços constituem-se como 

unidades especializadas de apoio educativo, integradas na rede escolar, que desenvolvem a sua 

ação em escolas e agrupamentos de escolas. Têm como missão promover a melhoria do sucesso 
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educativo, a redução do abandono escolar precoce, a atratividade do ensino profissional e a 

melhoria do ajustamento entre as competências dos jovens e as necessidades do mercado de 

trabalho. Atuam de forma integrada e em estreita articulação com a comunidade educativa, 

corpo docente e não docente, pais e encarregados de educação e outros agentes educativos do 

meio envolvente. 

Domínios de Intervenção 

-  Apoio psicológico e psicopedagógico; 

-  Apoio ao desenvolvimento de sistemas de relações da comunidade educativa; 

- Orientação Vocacional. 

 

Atribuições 

- Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade; 

-  Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema de relações 

interpessoais da comunidade escolar; 

- Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, pais 

encarregados de educação, no contexto das atividades educativas, tendo em vista o sucesso 

escolar, a efetiva igualdade de oportunidades e a adequação das respostas educativas; 

- Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, designadamente os de educação 

especial, a sinalização de alunos com necessidades especiais, a avaliação da sua situação e 

proposta das intervenções adequadas; 

- Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares, 

dos complementos educativos e das outras componentes educativas não escolares, para a 

identificação de fatores psicológicos dos alunos de acordo com o seu desenvolvimento global e 

nível etário; 

- Promover atividades específicas de informação escolar e profissional, suscetíveis de ajudar os 

alunos a situarem-se perante as oportunidades disponíveis, tanto no domínio dos estudos e 

formações como no das atividades profissionais, favorecendo a indispensável articulação entre 

a escola e o mercado de trabalho; 
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- Desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e de carreira dos alunos, apoiando o 

processo de escolha e o planeamento de carreiras; 

- Colaborar em experiências pedagógicas e em ações de formação de professores, bem como 

realizar e promover a investigação nas áreas da sua especialidade. 

Funcionamento 

- O Serviço de Psicologia e Orientação em Contexto Escolar dispõe de instalações 

próprias, localizadas em escolas do Agrupamento. 

- O horário de funcionamento inclui tempos destinados à intervenção direta, tempos 

destinados ao planeamento, organização e avaliação de atividades e procedimentos 

bem como a participação em reuniões do Departamento de Educação Especial e Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. 

- O horário de funcionamento é entregue, no início do ano letivo, na Direção do 

Agrupamento, e afixado nas instalações próprias do serviço. 

- As atividades promovidas destinam-se a toda a comunidade escolar e podem ser 

desenvolvidas por solicitação do diretor, dos diretores e titulares de turma, dos 

professores, dos pais e encarregados de educação, dos alunos ou por iniciativa do 

próprio serviço. 

- Este serviço desenvolve a sua atividade de acordo com um plano anual de Atividades 

aprovado pela Direção do Agrupamento. 

- No final de cada ano letivo é elaborado um relatório das atividades desenvolvidas, o 

qual é entregue à Direção do Agrupamento. 

- No exercício das suas funções, o psicólogo dispõe de autonomia técnica e científica, 

encontrando-se vinculado ao código deontológico aprovado pela Ordem dos Psicólogos 

Portugueses, tendo que ser obrigatoriamente membro efetivo para o exercício da 

atividade profissional. 

4.6.7. Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

No nosso agrupamento foi constituída e nomeada uma equipa multidisciplinar de apoio à 

educação inclusiva, composta pelos seguintes elementos permanentes: Professor Augusto 

Cerdeira (coordenador da equipa), a Educadora e Adjunta da Direção Isilda Moreno; 

Professoras Ana Cristina Tendinha (1º ciclo), Maria José Ribeiro (2º ciclo), La Salete Poeira (3º 

ciclo) e a Psicóloga Dra. Ana Vale.  
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Esta equipa tem a competência de sensibilizar a comunidade docente para a educação inclusiva, 

propondo medidas de suporte a utilizar, acompanhando e monitorizando a sua aplicação e 

prestando aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas.  

Deve ainda acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem e elaborar os 

documentos de suporte previstos nos artigos 21º, 24º e 25º do Decreto-lei nº 54/2018 

(Relatório Técnico Pedagógico, Programa Educativo Individual e Plano Individual de Transição, 

estes, quando aplicáveis). 

No presente ano letivo a EMAEI tem um papel central na elaboração e aplicação do Plano de 

Atuação para a recuperação / consolidação das aprendizagens, fazendo, em articulação com os 

professores, o acompanhamento, nomeadamente das crianças e jovens em situação de maior 

vulnerabilidade, a qual foi muitas vezes agravada pela suspensão das atividades letivas 

presenciais. Sendo a EMAEI uma estrutura que monitoriza todo o tipo de respostas às 

necessidades de apoio às aprendizagens, muito para lá das atividades relacionadas com a 

prestação de apoios especializados ou projetos específicos no âmbito do Centro de Apoio à 

Aprendizagem, importa que detenha uma compreensão geral de medidas tais como:  

• Monitorização do Apoio Tutorial Específico e Tutorias com caráter preventivo;  

• Apoio no âmbito do Português Língua Não Materna;  

• Gestão das medidas de apoio educativo nos diferentes ciclos e níveis de ensino;  

• Apoio às ações estratégicas de ensino, de acordo com o planeamento curricular definido ao 

nível do departamento / grupo de recrutamento, com especial incidência na articulação 

interdisciplinar;  

• Articulação constante com as equipas de Intervenção Precoce na Infância;  

• Análise de situações de necessidade de apoio social específico e acompanhamento aos 

agregados familiares em maior situação de fragilidade e / ou risco;  

• Coordenação das estratégias de E@D, particularmente junto dos agregados em desvantagem, 

garantido a alimentação e o acesso a bens essenciais, prevenindo situações de risco e, sempre 

que não for possível, operacionalizar uma resposta “digital”, garantir o envio e receção de 

materiais de trabalho e desenvolvimento de aprendizagens (em articulação com as forças de 

segurança e poder local). A EMAEI contribuirá para que o trabalho escolar proporcione aos 

alunos os meios e as condições necessárias à sua segurança, formação, educação, bem-estar e 

desenvolvimento integral. 
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5. PLANO DE AÇÃO/ESTRATÉGIAS 

5.1. Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP) 

 

Constituem áreas principais de intervenção, integradas do plano de melhoria TEIP, para o 

presente ano letivo: 

Eixos de intervenção (DL 54 e DL 55 de 2018) 

1. Gestão Curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade (Apoio à melhoria das 

Aprendizagens | Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina); 

2. Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas (Organização e gestão); 

3. Parcerias e Comunidade (Relação Escola/Família comunidade e parcerias). 

 

Eixo 1 - Gestão Curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade. 

• A diferenciação pedagógica; 

• A diversificação de metodologias de ensino e aprendizagem: trabalho colaborativa, aula 

invertida (flipped  classroom), aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em 

casos/problemas reais, trabalho prático/experimental… 

• A dinamização trabalho interdisciplinar; 

• O suporte à aprendizagem (medidas seletivas); 

• As dinâmicas de avaliação das aprendizagens (diversificação de métodos, instrumentos e 

processos); 

• A maior participação dos alunos nas suas aprendizagens; 

• A criação de ambientes estimulantes e potenciadores de aprendizagens em sala de aula; 

• A motivação dos alunos para a aprendizagem; 

• O apoio mais individualizado aos alunos quando necessário (Individual, tutoria, pequenos 

grupos), etc. 

 

Eixo 2 - Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas. visem… 

• O desenho de uma Visão para o Agrupamento; 

• A reflexão e o reforço do trabalho colaborativo entre os docentes; 
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• A organização das turmas/grupos de alunos promovendo a diversidade; 

• A criação de equipas educativas/pedagógicas coerentes e focadas na promoção do sucesso; 

• A organização / renovação dos ambientes educativos (sala de aula e outros espaços de 

aprendizagem), etc. 

 

Eixo 3 - Parcerias e Comunidade que visem… 

• O desenvolvimento de projetos que envolvam as famílias e as comunidades (alunos, EE, 

Pais…); 

• A promoção de projetos em parceria com as entidades locais (Autarquias, CIMs, empresas, 

associações, grupos desportivos e recreativos, etc.); 

• A valorização de projetos locais; 

• O aproveitamento de recursos da comunidade. 

 

Relação escola-família-comunidade 

A comunicação e interação Escola-Família-Comunidade assumem, cada vez mais, um papel de 

relevo e, por isso, a sua promoção é assumida como uma prioridade em todas as escolas deste 

Agrupamento. 

 

Estratégias de Intervenção 

● Apoiar as famílias carenciadas, através da Ação Social Escolar (ASE), prestando atenção 

permanente aos sinais evidenciados pelos alunos, que possam indicar situações anómalas, 

ao longo do ano letivo; 

● Reforçar a comunicação com os Encarregados de Educação (EE) pelos meios considerados 

mais expeditos em cada situação (caderneta do aluno, telefone, carta, email, Inovar, 

atendimento personalizado); 

● Auscultar os pais e encarregados de educação na identificação de opções curriculares de 

escola, nomeadamente nas turmas abrangidas pela Autonomia e Flexibilidade Curriculares; 

● Integrar a Família e a Comunidade na implementação de projetos escolares e na sua 

avaliação; 

● Integrar os EE nos Conselhos de Turma, exceto os de Avaliação dos alunos; 
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● Promover uma atitude colaborativa entre os Conselhos de Turmas e os Pais e EE dos alunos, 

na planificação das atividades a desenvolver nas turmas, na sua execução e avaliação; 

● Estreitar os laços entre as Escola e as Famílias, quer através do convite à participação das 

mesmas nos projetos das turmas, quer na comunicação dos factos mais relevantes da vida 

escolar dos alunos através do programa INOVAR e da página Web do Agrupamento; 

● Melhorar as competências sociais e pessoais das famílias sinalizadas e acompanhadas, 

através do GAAF; 

● Estabelecer parcerias pedagógicas com a comunidade, promovendo o enriquecimento do 

currículo e a aplicação da estratégia local de educação para a cidadania. 

 

5.2. Gabinete de apoio ao aluno e família (GAAF)  

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), criado no âmbito do Programa Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária 3 (TEIP), apresenta-se como uma estrutura de apoio 

aos/às alunos/as e às suas famílias, a qual pretende contribuir para o desenvolvimento das 

crianças e jovens, nas suas várias dimensões (individual, familiar, escolar e social). A sua 

intervenção baseia-se numa perspetiva sistémica e humanista, assim como num clima de 

confiança entre os técnicos e os alunos/famílias, visando o combate à exclusão social. 

 

ELEMENTOS DA EQUIPA 

●   Coordenadora TEIP: Professora Corina Jesus. 

●   Coordenadora e Psicóloga: Juliana Martins. 

●   Técnica Social: Vera Silva. 

●   Professora do Projeto “Dá-me colo” (1º ciclo): Isabel Galego. 

●   Professores/as do Projeto “Porta Amiga” (2º e 3º ciclos): 

o Ana Fonseca 

o Anabela Carrasqueira 

o Carla Almeida 

o Cláudia Martinho 

o Daniel Oliveira 

o Esmeralda Guerreiro 

o Inês Pinheiro 
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o Marta Reis 

o Pedro Freitas 

o Sandra Correia 

o Teresa Galvão 

 

Os objetivos de intervenção do GAAF são: 

● Promover o sucesso escolar dos/as alunos/as; 

● Contribuir para o desenvolvimento global harmonioso dos/as alunos/as; 

● Apoiar e acompanhar psicossocialmente os/as alunos/as e as famílias, em articulação 

com outros técnicos externos e serviços especializados da comunidade, quando 

necessário; 

● Prevenir e procurar minimizar situações de absentismo, abandono, indisciplina e 

violência; 

● Prevenir e despistar situações de risco; 

● Reforçar e promover fatores de proteção; 

● Fomentar uma relação de interação positiva entre os diversos agentes educativos, 

nomeadamente família-escola-comunidade; 

● Promover o envolvimento parental no percurso escolar do/da aluno/a; 

● Promover e dinamizar ações de sensibilização e esclarecimento sobre diversas 

temáticas dirigidas a toda a comunidade escolar (alunos, pais/encarregados de 

educação, assistentes operacionais...). 

 

Formas de atuação da equipa GAAF: 

● Acompanhamento individualizado ao/à aluno/a, podendo envolver a família/E.E., se 

necessário – Projetos “Porta Amiga” e “Dá-me colo” – dinamizado por Professores/as; 

● Atendimento/acompanhamento psicossocial ao/à aluno/a, encarregado de educação e 

à família - Técnicas GAAF; 

● Promoção de atividades lúdicas e pedagógicas para alunos - Equipa GAAF; 

● Dinamização de programas de desenvolvimento de competências pessoais e/ou sociais 

dirigidos a alunos/as - Técnicas GAAF; 
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● Articulação e trabalho colaborativo com os Diretores de Turma, Professores Titulares 

de turma, Educadores, Professores, SPO, Direção, Auxiliares de Ação Educativa e 

serviços internos e externos à escola – Equipa GAAF; 

● Articulação e encaminhamento para entidades externas especializadas, quando 

necessário - Técnicas GAAF; 

● Promoção e/ou dinamização de ações de sensibilização/informação sobre temas 

diversos relevantes para pais – Técnicas GAAF; 

● Dinamização de projetos de prevenção sobre temáticas diversas para grupos turma dos 

diferentes ciclos de ensino e anos de escolaridade, os quais encontram-se descritos no 

plano de ação do GAAF, aprovado anualmente pela Direção e pelo Conselho Pedagógico 

– Técnicas GAAF. 

 

Funcionamento 

• O Gabinete de Apoio ao Aluno e à família dispõe de instalações próprias, localizadas na 

Escola EB 2,3 Professor Paula Nogueira e na Escola EB I/JI José Carlos da Maia. Nas 

Escolas do 1.º ciclo e Educação Pré-escolar, o acompanhamento e intervenção do GAAF 

é realizado nos espaços disponíveis para o efeito.  

• O horário de funcionamento encontra-se afixado nas instalações próprias do serviço, 

sendo aprovado anualmente pela Direção do Agrupamento. 

• As atividades realizadas destinam-se a toda a comunidade escolar, podendo ser 

desenvolvidas por solicitação da Direção, dos Diretores de Turma, dos Professores 

Titulares, dos Educadores, dos Professores, dos Pais/Encarregados de educação, dos 

Alunos ou por iniciativa do próprio serviço. 

• As atividades desenvolvidas anualmente encontram-se descritas no Plano de Ação do 

GAAF, o qual é aprovado anualmente pela Direção e Conselho Pedagógico do 

Agrupamento. 

• No final de cada período letivo é elaborado um relatório descritivo sobre as atividades 

desenvolvidas (com dados estatísticos) e no final do ano letivo procede-se à elaboração 

do relatório anual de atividades. Estes documentos são enviados para a Direção do 

Agrupamento e para a Coordenação da Equipa de Avaliação do Agrupamento.  
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5.3. Ocupação dos Tempos Letivos (OTL) 

 

5.3.1. Pré-Escolar 

 

1. Nas faltas por tempos letivos, faltas de curta duração e longa duração até 30 dias, os 

alunos serão distribuídos pelas restantes salas do jardim-de-infância ou nesta 

impossibilidade, a turma será assegurada por uma Assistente Técnica, com a supervisão 

da(s) educadora (s) presente (s) no jardim-de-infância. 

2. No jardim-de-infância de Quelfes, por ser unitário, no caso de falta do educador por 

tempos letivos ou curta duração, a sala será assegurada no horário da componente 

letiva, pela assistente técnica e pela assistente operacional, após informação aos 

encarregados de educação. 

3. No período letivo, quando a ausência do educador for prolongada, ausência superior a 

30 dias, a Direção do agrupamento providencia a sua substituição. 

 

5.3.2. 1º Ciclo 

Nas faltas por tempos letivos, faltas de curta duração e longa duração até 30 dias, não 

havendo professores na bolsa de recursos para assegurar a substituição dos docentes 

titulares de turma, deverá proceder-se do seguinte modo: 

1. Os professores titulares de turmas serão substituídos pelos professores de apoio 

socioeducativo; 

2.  Tendo em atenção a aplicação das medidas de prevenção da pandemia, no caso 

das faltas por tempos letivas ou de curta duração, serão contactados os Enc. de 

Educação para virem buscar os seus educandos à escola. 

O professor que vai faltar deixa o plano de aula e o respetivo material com o coordenador 

de estabelecimento que o fará chegar ao professor de substituição 

 

 

5.3.3. 2 º e 3º Ciclos 

Os professores deverão efetuar permutas, sempre que possível. 

 



 

 

52 

 

5.3.4. Plano Curricular de Turma 

 

5.3.4.1. Pré-escolar 

Pré-escolar 

Projeto Curricular de Grupo/Plano de turma 

 

Índice 

Horário do educador 

Lista nominal do grupo 

Características globais do grupo 

Avaliação diagnóstica individual/criança 

Avaliação diagnóstica do grupo 

Estratégias de atuação/gestão do ambiente educativo 

Medidas de deteção precoce e/ou de suporte à aprendizagem e inclusão 

Casos especiais sinalizados/problemáticas 

Avaliação formativa 1º período/criança 

Avaliação formativa 2º período/grupo 

Avaliação formativa individual/criança e grupo final - 3º período 

Avaliação formativa 3º período/grupo 

(Pasta na Drive com todos os documentos de referência - pastas com: relatórios; documentos 

orientadores da ação educativa; referenciações; registos de avaliação/INOVAR das crianças; 

planificações/projetos e avaliações) 

 

5.3.4.2. 1º Ciclo 

 

Índice  

Horário Professor/Turma          

Características Globais da Turma         
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Alunos e Avaliação           

Estratégias de Atuação          

Medidas de Apoio e Suporte à Aprendizagem e à Inclusão (MASAI) 

Flexibilidade/Planificações/Projetos 

Avaliação do PCT         

Documentos Administrativos        

         

5.3.4.3. 2º e 3º ciclos 

1. Perfil da Turma (caracterização, indicação dos alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem)  

2. Domínios curriculares em défice 

3. Plano de Ação (objetivos, disciplinas, alunos envolvidos, ações a desenvolver, 

avaliação) 

4. Domínios de Autonomia Curricular – projetos desenvolvidos (disciplinas envolvidas, 

domínios – CCA, Atividades, Participação dos EE/envolvência da comunidade, avaliação)

            

          

6. Avaliação do PCT         

6.1. Orientações para a construção do Plano Curricular de Turma 

Cada Conselho de Turma/Titular de Turma terá de delinear o Perfil da Turma a partir das 

atividades de diagnose e ajustar a forma de abordagem dos temas e conteúdos ao mesmo. Em 

conjunto, deverá ainda definir formas inter e transdisciplinares de articulação, devendo 

também programar atividades que envolvam o trabalho e aprendizagem cooperativas, tendo 

em atenção o domínio da Língua Portuguesa. 

Para além disso, todo o Conselho de Turma/Titular de Turma deverá debruçar-se sobre os 

resultados globais do aproveitamento, comportamento e assiduidade da turma, propondo 

estratégias para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e dos resultados escolares 

dos alunos da turma. 

Cada Plano Curricular de Turma deverá envolver os alunos e os professores nas tecnologias de 

informação e comunicação - TIC - e definir os projetos a desenvolver pela turma, no âmbito da 

auscultação aos EE, prevista pelo DL 55/2018. 
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7. CURRÍCULO E ATIVIDADES A DESENVOLVER 

7.1. Áreas a Desenvolver 

7.1.1. 1º ciclo 

 

Apoio ao Estudo 

Visa a aquisição de competências que permitam a apropriação, por parte dos alunos, de 

métodos de estudo e de trabalho e proporcionem o desenvolvimento de atitudes e de 

capacidades que favoreçam uma cada vez maior autonomia na realização das aprendizagens. 

As atividades são desenvolvidas na sala de aula em articulação com as outras áreas não 

disciplinares e as disciplinares, “incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as 

tecnologias de informação e da comunicação.” 

 

Oferta Complementar 

Trata-se de um espaço privilegiado de encontro, comunicação, relações interpessoais, entre 

o professor titular de turma e os alunos e destes entre si. Possibilitará um crescimento de 

cidadãos autónomos, participativos, responsáveis e solidários. 

Os temas selecionados e aprovados em Conselho Pedagógico são os seguintes: 

 

Anos Oferta Complementar 

1º e 2º 
Ano 

Educação para a Cidadania 

3º e 4º 

Ano 

Educação para a Cidadania 

Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

 

 

 

7.1.2. 2º e 3º Ciclos 

 

Apoio ao Estudo - 2º ciclo 

O Apoio ao Estudo é de frequência obrigatória para os alunos para tal indicados pelo conselho 

de turma, desde que obtido o acordo dos encarregados de educação.  

Os alunos beneficiam de 100 minutos (50’+50’) de Apoio ao Estudo nas disciplinas de Português 

e de Matemática, podendo frequentar por iniciativa própria ou por indicação do professor. 
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Tempo Turma 

Disciplina criada como oferta complementar, no 3º ciclo, atribuída preferencialmente ao Diretor 

de Turma. Trata-se de um espaço privilegiado de encontro, comunicação, relações 

interpessoais, entre o Diretor de Turma (ou outro elemento da equipa pedagógica) e os alunos. 

Possibilitará o crescimento de cidadãos autónomos, participativos, cooperantes e responsáveis. 

Os temas a trabalhar no Tempo Turma são os seguintes:

 

Temas Conteúdos relacionados Objetivos / 

Aspetos que podem ser abordados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

CÍVICA 

Relações interpessoais 

Desenvolvimento humano 

- desenvolvimento de valores 

universalmente aceitáveis 

- civismo: limpeza e embelezamento 

da escola (mediante aprovação da direção), 

no mínimo uma vez por período 

Participação democrática 

- formação do cidadão 

democrático 

 

 

Coesão social 

- Sentido de responsabilidade pessoal e 

coletiva 

- O respeito por si, pelo outro, pelo 

diferente, pelo bem comum 

- Analisar e interpretar o Regulamento interno da 

escola; 

- Refletir sobre direitos e deveres dentro e fora da 

escola (Estatuto do aluno); 

- Compreender a dinâmica necessária para o bom 

funcionamento da turma; 

- Interiorizar os conceitos de civismo e limpeza; 

-Fazer parte da brigada de embelezamento e limpeza da 

escola; 

- Realizar a eleição do delegado e sub- delegado de 

turma (reflexão prévia); 

- Refletir sobre casos de Indisciplina 

pertinentes para a turma; 

- Refletir e propor soluções para a Violência 

nas Escolas; 

- Realizar debates sobre Problemas Juvenis; 

-Envolver-se no funcionamento da vida escolar e 

conhecimento do Regulamento e orientações da escola; 

- Refletir e realizar debates sobre diversos 

temas: 

 Racismo 

 Os sem-abrigo 

 Emigração 

 Imigração 

 Sociedade (cidadania, democracia, 

consciência cívica, solidariedade, discriminação, 

respeito pela diferença) 

EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 

Formas de poupar 

 

Gerir orçamentos 

- Compreender a necessidade

 de aprender a gerir o orçamento disponível; 

- Contactar com preços reais e simular compras 
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EDUCAÇÃO PARA 

OS MEDIA 

A publicidade, a televisão, a imprensa, os 

telemóveis e a Internet. 

Publicidade / publicidade enganosa 

Ser humano vulnerável na 

internet 

 

 

- Conhecer vantagens e desvantagens dos “mass 

média”; 

- Refletir sobre

 os programas

 que vemos; 

EDUCAÇÃO 

RODOVIÁRIA 

Medidas a adotar na circulação a pé, de 

automóvel, de autocarro, de motociclo de 

bicicleta. 

 

- Conhecer regras que ajudem a prevenir os acidentes 

rodoviários. 

EDUCAÇÃO PARA O 

CONSUMO 

A sociedade de consumo O 

consumismo 

Guia do consumidor 

Direitos dos consumidores 

 

- Aprender a analisar a informação disponibilizada ao 

consumidor. 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

Na rota de um Agrupamento moderno e inovador, e com uma dimensão humana e institucional 

bastante alargada, o Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira preocupa-se, cada vez 

mais, em rentabilizar os materiais informáticos e multimédia enquanto ferramentas de trabalho 

em todas as Escolas e em todos os níveis de ensino. 

A comunicação por correio eletrónico também entrou na rotina das relações interpessoais, 

facilitando o contacto entre professores e alunos, diretores de turma e encarregados de 

educação, órgão de gestão ou serviços administrativos e funcionários ou docentes e 

minimizando o obstáculo geográfico que separa a maioria dos nossos estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento e agilizar ou propiciar a interação com os pais. 

Um crescente número de turmas possui websites ou blogues próprios, criados pelos próprios 

alunos, pelos professores ou pelos diretores de turma, de forma a disponibilizar materiais 

disciplinares, organizar o seu horário de atividades mensais, publicar trabalhos dos discentes 

ou informações dirigidas aos encarregados de educação, tendo-se revelado um excelente 

método de orientação académica e dispensando as grandes quantidades de fotocópias ou 

impressão de documentos. 

Desta forma, cremos que o Agrupamento está perfeitamente enquadrado no mundo das novas 

tecnologias, assistindo-se a uma crescente adequação das novas tendências, neste domínio, às 

práticas pedagógicas e organizacionais e apostando na continuidade de atividades ou 

participação em projetos e formações que possam constituir uma mais-valia para a otimização 

de todo o material disponível e do crescimento pessoal e profissional de todos os intervenientes 

no processo de educação. 
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8. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

8.1. Processo de Avaliação 

Os procedimentos a adotar em termos de avaliação seguem as disposições estabelecidas. 

A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e 

certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno. 

A avaliação das aprendizagens compreende as seguintes modalidades: 

● Diagnóstica - realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou módulo. 

● Formativa - principal modalidade no ensino básico, assume caráter contínuo e 

sistemático e pressupõe um feedback de qualidade e oportuno, dado aos alunos e 

aos EE. Recorre a uma variedade de instrumentos de recolha de informação (no 

mínimo, três por período de diferente configuração – relatórios, entrevistas, 

trabalhos orais e escritos, apresentações, role-plays, etc.), adequados à 

diversidade das aprendizagens e aos contextos em que ocorrem. Os alunos serão 

avaliados de forma contínua e sistemática com base nos resultados recolhidos pelo 

professor relativos aos vários domínios da aprendizagem. 

● Sumativa - consiste na formulação de um juízo globalizante sobre a aprendizagem 

realizada pelo aluno ao longo de um período de tempo e tem como objetivo a 

classificação e certificação. Pode ser interna ou externa. 

 

 

8.2. Critérios Gerais de Avaliação 

8.2.1. Pré-escolar 

Na Educação Pré-escolar as áreas de conteúdo são curriculares não disciplinares e articulam-se 

de forma transversal, quer no processo de desenvolvimento das aprendizagens das crianças, 

quer no processo de planeamento e avaliação da ação educativa. 

A avaliação tem essencialmente uma função formativa e informativa, definindo-se como um 

processo contínuo de apreciação qualitativa do progresso da criança ao longo do seu percurso 

no jardim-de-infância. Assim, utiliza procedimentos de natureza descritiva e narrativa, 

centrados sobre o modo como a criança aprende, como processa a informação, como constrói 

conhecimento e resolve problemas. Os procedimentos de avaliação devem, pois, ter em 

consideração a idade e as características do desenvolvimento das crianças, assim como a 
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articulação entre as diferentes áreas de conteúdo, no pressuposto de que a criança é sujeito da 

sua própria aprendizagem. 

Avaliação Formativa - Avaliação descritiva das competências adquiridas - registo na Plataforma 

Inovar do Agrupamento - tendo por base a análise dos dados das observações 

efetuadas/evidências recolhidas. 

A avaliação incide sobre as competências definidas nas áreas de conteúdo das OCEPE: a 

Formação Pessoal e Social, a Expressão e Comunicação (Educação Física, Educação Artística, 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e a Matemática) e o Conhecimento do Mundo, tal como 

mostrado na tabela: 

Intervenientes da avaliação: 

O educador; a(s) criança(s); a equipa; pais; outros agentes que participem diretamente no 

desenvolvimento da criança. 

 

Instrumentos de avaliação: 

Observações efetuadas ao longo do ano; registos de autoavaliação; produções das crianças; 

reuniões com outros agentes educativos; grelhas de registos de observação; instrumentos de 

pilotagem e organizadores da sala. 

 

 

Comunicação da avaliação: 

o Nas reuniões trimestrais de avaliação de Departamento, através da avaliação de cada 

grupo de crianças realizada por cada uma das educadoras de infância titulares de grupo. 

o Aos pais/ encarregados de educação através das reuniões de atendimento individual de 

acordo com o horário estipulado em cada JI; atendimento individual (reuniões de 

entrega da avaliação) nos três tempos previstos na legislação (final de cada período 

letivo), com a entrega e assinatura de uma ficha de informação/avaliação do 

desenvolvimento e aprendizagem da criança inserida na Plataforma Inovar do 

agrupamento.  
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Perfil de transição para o 1º Ciclo: 

A criança, ao completar a frequência no jardim-de-infância, deverá reunir um Perfil de 

Competências necessárias à transição para o 1ºCiclo. São elas: as que dizem respeito ao 

comportamento da criança no grupo, aquisições indispensáveis para a aprendizagem formal da 

leitura, escrita e matemática e as que se relacionam com as atitudes. 

Nota: Para os alunos que irão integrar o 1º ano do 1º CEB, no ano letivo seguinte, será elaborado 

um dossiê com a informação global das aprendizagens mais significativas de cada criança, realçando 

o seu percurso, evolução e progressos, a qual seguirá com o processo individual do aluno. O referido 

dossiê será entregue (sempre que possível) pelo titular de grupo, ou pela coordenadora de 

departamento da educação pré-escolar, no ano letivo seguinte ao professor titular de turma do 1º 

ano para conhecimento das capacidades adquiridas. 

 

8.2.2. Critérios Gerais de Avaliação – 1º, 2º e 3º Ciclos 

A avaliação incide sobre as aprendizagens definidas no currículo nacional. Sendo um processo 

contínuo, privilegia a diversidade de estratégias e instrumentos de avaliação (diagnóstica, 

formativa e sumativa). 

Na avaliação de cada aluno ter-se-á em linha de conta os critérios específicos definidos por cada 

grupo disciplinar (em anexo) e os seguintes comportamentos: responsabilidade; autonomia; 

comportamento e sociabilidade; cooperação/colaboração e participação individual e cívica, os quais 

serão tidos em conta por todos os departamentos curriculares. 

 

Terminologia 

Os instrumentos de avaliação serão classificados no 1º, 2º e 3º ciclos, segundo a terminologia 

aprovada em Conselho Pedagógico, e que se indica na tabela seguinte: 

 

Terminologia Percentagem Nível 

Muito 

Insuficiente 
0% a 19% 1 

Insuficiente 20% a 49% 2 

Suficiente 50% a 69% 3 

Bom 70% a 89% 4 

Muito Bom 90% a 100% 5 
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Instrumentos de avaliação: 

A recolha de elementos para a avaliação do aluno deverá ser contínua, sistemática e 

diversificada e deverá ser realizada a partir dos seguintes instrumentos de avaliação: 

observação direta; produções dos alunos; portefólio; relatórios; fichas; grelhas de auto e 

heteroavaliação; assembleias de turma e outros instrumentos que se considerem adequados e 

oportunos. 

No 1º Ciclo, no final de cada período, a avaliação é descritiva, traduzida nas menções de 

Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom.  

 

Intervenientes na avaliação: 

Docente Titular de Turma e outros docentes que trabalham diretamente com o aluno; pais; 

outros agentes que participem diretamente no desenvolvimento da criança. 

 

8.2.3. Avaliação das Áreas Disciplinares 

Na avaliação das disciplinas serão respeitados os critérios de avaliação por ano e por ciclo, 

aprovados em Conselho Pedagógico, encontrando-se em anexo deste documento e arquivados 

em dossier digital próprio no órgão de gestão, assim como nos dossiers digitais das estruturas 

de orientação educativa. 

 

8.2.4. Avaliação do Tempo Turma e da Cidadania e Desenvolvimento 

A avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5, conduzindo à atribuição conjunta em Conselho 

de Turma de um nível, conforme os descritores abaixo apresentados. 

A Cidadania e Desenvolvimento tem os seus objetivos enunciados na Estratégia Local de 

Educação para a Cidadania (em anexo), elaborada a partir das propostas da Estratégia Nacional. 

O Tempo Turma tem como principal objetivo a construção de um modo responsável de ser, 

estar, pensar, conviver, agir, expressar. Pretende-se ajudar o aluno a ser autónomo, crítico, 

solidário e interveniente, através da tomada de decisões que se refiram simultaneamente à 

esfera da individualidade, das relações interpessoais e da sua inclusão no mundo enquanto 

cidadão consciente. 
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8.2.5. Cursos de Educação e Formação 

A orientação destes cursos efetua-se de acordo com o Despacho Conjunto nº453/2004, de 27 

de julho com as alterações introduzidas pelos Despachos nº12568/2010, de 4 de agosto e 

nº9752/2012, de 18 de julho e segundo Orientação Técnica nº2/2017.  

A avaliação em todas as disciplinas é modular, pelo que a classificação de cada disciplina no 

final de cada período resulta da média aritmética simples das classificações obtidas nos 

módulos.  

A avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5. 

Os CEFs em funcionamento no agrupamento são de dupla certificação, no entanto caso o 

formando não obtenha aproveitamento na componente tecnológica poderá concluir o 3º ciclo 

desde que obtenha aproveitamento nas componentes sociocultural e na componente científica. 

 

8.2.6. Plano Integrado de Educação e formação (PIEF) 

A avaliação nesta turma efetua-se de acordo com o despacho Conjunto nº948/2003 de 26 de 

setembro e o despacho Conjunto nº171/2006 de 10 de fevereiro, bem como a Portaria 

nº272/2012 de 4 de setembro e a Orientação Técnica nº2/2017. 

A avaliação realiza-se por disciplina, revestindo caráter descritivo e quantitativo baseado no 

Plano de Educação e Formação (PEF) elaborado por cada docente e para cada aluno 

especificamente. 

A esta oferta está inerente uma componente de estágio avaliada com a empresa/entidade 

acolhedora. 

 

Comunicação da avaliação: 

É efetuada nas reuniões mensais (Conselhos de Ano no 1º ciclo e Conselhos de Turma nos 

restantes ciclos) e nos momentos de atendimento individual aos Encarregados de Educação, de 

acordo com o horário estipulado em cada turma. Há ainda, no final de cada período, uma 

reunião destinada à entrega aos Encarregados de Educação do Registo de Avaliação dos seus 

educandos. 
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Nos 2º e 3º ciclos, no final de cada período, a avaliação será traduzida numa escala de 1 a 5, 

acompanhada de uma síntese descritiva das competências evidenciadas, sempre que 

necessário. 

A tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno é expressa através das menções, 

respetivamente, de Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo; e de Transita ou Não 

Transita, nos anos não terminais. 

 

Casos específicos/particulares: 

- Quando o docente não deu dois terços das aulas previstas, pode não ter dados 

suficientes para avaliar os alunos e não atribuir uma nota quantitativa, ponderando as 

vantagens da situação para o aluno, dado que o mesmo tem de ter avaliação em, pelo 

menos, dois períodos letivos; 

- Quando o aluno não tiver comparecido a pelo menos metade das aulas dadas, o 

professor pode não dispor de elementos de avaliação suficientes para o avaliar. 

- Os casos especiais de falta de assiduidade serão analisados de acordo com a Portaria 

nº 223-A/2018 de 03-08-2018; Artigo 34.º. 

 

8.2.7. Progressão/retenção 

Ano de 

Escolaridade 
Progressão/Aprovação 

Retenção 

ou 

Não Aprovação 

1ºAno ---------------------------------------------- 

 

Se exceder o limite de faltas 

injustificadas. 

 

2º ano  
Classificação igual ou superior a Suficiente 

em Português e Matemática. 

  

Menção Insuficiente, nas 

disciplinas de Português (ou 

PLNM) e de Matemática. 

Ou 
3º ano 
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4ºAno 

 

Classificação igual ou superior a Suficiente 

em Português ou em Matemática e 

cumulativamente menção de Suficiente 

noutras duas disciplinas. 

 

Menção Insuficiente nas 

disciplinas de Português ou 

Matemática e, 

cumulativamente, menção 

Insuficiente em duas das 

restantes disciplinas. 

 

 

Nota: 

Podem ocorrer exceções ao exposto acima, pois na tomada de decisão sobre a 

progressão/retenção do aluno, ter-se-ão ainda em conta as seguintes 

condições: idade, número de retenções no ciclo, comportamento, Língua 

Portuguesa não Materna e assiduidade, entre outras situações particulares, 

devidamente justificadas, nomeadamente relatórios médicos/psicológicos...). 

*Disciplinas a contabilizar: Português, Matemática, Estudo do Meio, Inglês (3º e 4º anos), Expressões Artísticas e Físico-

Motoras/Educação Física e Oferta Complementar. 

 

8.2.8. Retenção 

Caso um aluno não desenvolva as aprendizagens previstas para o seu ano de escolaridade, 

apresentando um atraso que comprometa significativamente a aquisição das aprendizagens 

definidas para o ano de escolaridade subsequente e, para além disso, se considere que não há 

vantagens na sua manutenção na turma de origem, o professor titular de turma, no 1º ciclo, 

ouvido o Conselho de Ano, ou o Conselho de Turma, nos 2º e 3º Ciclos, podem, a título 

excecional, determinar a retenção do aluno. 

Nos 1º, 2º e 3º ciclos, o aluno repetirá todas as disciplinas do ano em que ficou retido. No 7º ano 

de escolaridade, o aluno pode alterar a 2ª língua e ainda a opção de Educação 

Tecnológica/Música, optando ou não por frequentar a disciplina de Educação Moral Religiosa. 

 

Reapreciação dos resultados da avaliação 

As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3º período de um ano letivo podem ser 

objeto de um pedido de revisão das deliberações apresentado pelo Encarregado de Educação 

ao Diretor do Agrupamento. 

9. AVALIAÇÃO 
A avaliação deve ser um processo contínuo, de modo a permitir uma adequada flexibilização. 

No final do ano letivo, far-se-á a avaliação para se verificar a validade ou não das opções feitas 

e se poder proceder aos ajustamentos que vierem a revelar-se necessários. 
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9.1. Instrumentos de Acompanhamento/Avaliação/Monitorização 

 

● Relatórios das várias estruturas de orientação educativa, nomeadamente: relatórios dos 

diretores de turma; dos coordenadores dos departamentos curriculares; dos 

coordenadores dos clubes e projetos; das coordenadoras da Autonomia e Flexibilidade 

Curricular; das coordenadoras de Cidadania e Desenvolvimento e dos serviços de 

psicologia e orientação e apoios educativos; 

● Balanço dos planos curriculares de turma; 

● Relatórios intercalares e final equipa de autoavaliação; 

● Relatórios semestral e final do projeto TEIP. 

 

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados da avaliação do desenvolvimento do projeto serão divulgados no Conselho 

Pedagógico, no Conselho Geral e também dados a conhecer à comunidade escolar, através da 

Página Web do Agrupamento e arquivado em dossiê na secretaria da escola sede. 

 

 

O Diretor 
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