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I. INTRODUÇÃO

O Plano de Desenvolvimento do Currículo de Agrupamento constitui um documento
orientador ao nível das estratégias de desenvolvimento do currículo nacional, visando
adequá‐lo ao contexto das diferentes Escolas do Agrupamento. Nele são expostos os modos de
operacionalização dos objetivos estabelecidos no Projeto Educativo de Agrupamento em
articulação com documentos de orientação curricular a nível nacional.
Estão definidas

neste documento as

prioridades do Agrupamento, as

suas

competências essenciais e transversais, a construção interdisciplinar e integrada de
saberes/conteúdos de cada ciclo e área curricular, tendo por referência os programas
nacionais, as linhas temáticas escolhidas pelo Agrupamento em função das suas necessidades
e as conclusões retiradas de jornadas de reflexão sistemáticas realizadas na comunidade
escolar.
Especificamente, aqui se descrevem procedimentos tão diversificados como a
distribuição da carga horária, a organização dos tempos letivos, critérios para a organização
das turmas e para a distribuição do serviço docente, a organização das diversas áreas e
disciplinas do currículo, a articulação vertical entre ciclos, a avaliação, entre outros. Estes
processos são fundamentais para uma plena concretização do Plano de Desenvolvimento do
Currículo e das Metas de Aprendizagem.
Estão subjacentes a este documento princípios que se acredita terem um papel
fundamental na formação de cidadãos com espírito reflexivo, crítico e democrático, capazes
de intervir ativamente na sociedade. Defendemos critérios de rigor, qualidade e equidade que
favoreçam aprendizagens significativas que permitam tanto o prosseguimento de estudos,
como o ingresso na vida ativa. Assim, existe a preocupação de preparar os alunos para serem
cidadãos atentos, críticos e interventivos, numa sociedade em constante mudança, e onde
sobressaem os efeitos do rápido processo de globalização, com profundas implicações
económicas, sociais e culturais, tendo em conta as especificidades do meio escolar e a sua
envolvente socioeconómica.
Ligam-se estes mesmos princípios à filosofia e às estratégias de atuação
compreendidas no Projeto Educativo, em vigor no quadriénio de 2013/2017, e cujo lema é “A
caminho de uma escola sustentável”, definindo-se este último como um documento que
planifica ações e procura articular saberes, propondo dinâmicas que envolvam no presente a
memória do passado e se projetem no futuro.
Este Plano de Desenvolvimento do Currículo é um documento aberto e flexível, que
permite a adequação à diversidade e à melhoria da qualidade das aprendizagens.
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II. Objetivos, estratégias e ações do Projeto Educativo
Os domínios de intervenção do nosso Projeto Educativo constituem-se em três áreas
fundamentais:
- Humanização dos espaços;
- Respeito pela diferença;
- Sustentabilidade educativa.
Estas áreas encontram-se diretamente identificadas através dos respetivos agentes
envolvidos no processo educativo: alunos, docentes, não docentes, encarregados de educação
e elementos da comunidade, os quais se assumem como contributos essenciais para a
consecução destes princípios, aos quais direcionamos a atuação do Agrupamento.
Na área de intervenção de “Humanização dos espaços” pretende-se melhorar e
valorizar os espaços escolares (interiores e exteriores), incrementar o sentimento de pertença
e de identificação da comunidade escolar e valorização do espaço em que o Agrupamento de
Escolas se insere.
Na área do “Respeito pela diferença” visa-se a intervenção ao nível da pedagogia e da
aprendizagem, assim como da integração social dos alunos, independentemente dos seus
ritmos de aprendizagem, do género, da origem cultural ou da cor da pele, de modo a dar
resposta à heterogeneidade da população discente.
A área da “Sustentabilidade educativa” desenvolve-se tendo em conta a gestão
cuidada dos recursos económicos e sociais, evidenciando a consistência dos seus efeitos a
prazo, numa perspetiva de promoção de um ensino-aprendizagem de qualidade.

1. Organização e gestão
1.1. Órgão de gestão
O Agrupamento de Escolas é uma unidade organizacional dotada de Órgãos próprios
de Administração e Gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e de
um ou mais níveis e ciclos de ensino, que funcionam a partir de um projeto pedagógico
comum. A administração e gestão das escolas são asseguradas por órgãos próprios que se
orientam segundo os princípios referidos no nº2 do artigo 10º capítulo III, do Decreto – Lei nº
75/2008 de 22 de abril, na nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.
Constituição das diferentes estruturas.

5
Plano de Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E AÇÕES

Órgão/ Estrutura

Constituição
É composto por vinte e um elementos:


Oito representantes do corpo docente (um da Educação Préescolar, um do 1º Ciclo, dois do 2º Ciclo e quatro do 3º Ciclo);

Conselho Geral



Dois representantes do pessoal não docente;



Quatro representantes dos Encarregados de Educação;



Três representantes do Município;



Quatro representantes da comunidade local (PSP, Hospital Dr.
Fernando da Fonseca, Santa Casa da Misericórdia da Amadora e
Associação LAPSIS).

É composta por quatro elementos:
Direção



Diretora



Subdiretor



Duas Adjuntas

É composto por dez elementos:


Diretora que preside o Conselho Pedagógico;



Seis Coordenadores dos Departamentos Curriculares (Educação PréEscolar, 1º Ciclo, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e

Conselho

Ciências Experimentais, Línguas e Expressões);

Pedagógico

Conselho
Administrativo

Departamentos
Curriculares



Uma Coordenadora dos Diretores de Turma;



Uma representante do SPO (psicóloga);



Uma Coordenadora das Bibliotecas/Projetos.



Diretora



Subdiretor



Chefe dos Serviços Administrativos



Departamento de Educação Pré- Escolar (Grupo:100)



Departamento do 1º Ciclo (Grupos: 110; 120)



Departamento de Línguas (Grupos: 200; 210; 220; 300; 320; 330)



Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (Grupos:
230; 500; 510; 520; 550)



Departamento de Ciências Sociais e Humanas (Grupos: 200; 290;
400; 420)



Departamento das Expressões (Grupos: 240; 250; 260; 530; 600;
620; 910)

Grupos



Português (Grupos: 200; 210; 300)

Disciplinares



Inglês (Grupos: 120; 220; 330)
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Conselhos de Ano

Conselhos de
Turma

Conselhos de
Estabelecimento



Francês (Grupos: 320)



Matemática (Grupos: 230; 500)



Ciências Naturais (Grupos: 230; 520)



Ciências Físico-Químicas (Grupo: 510)



Tecnologias de Informação e Comunicação (Grupo 550)



História e Geografia de Portugal (Grupo: 200)



História (Grupo: 400)



Geografia (Grupo: 420)



EMRC (Grupo: 290)



Ed. Visual (Grupos: 240; 600)



Ed. Tecnológica (Grupos: 240; 530)



Ed. Musical (Grupo: 250)



Ed. Física (Grupo: 260; 620)



Educação Especial (Grupo: 910)



1º Ano – EB1/JI/Creche Aprígio Gomes; EB1/JI da Mina



2º Ano – EB1/JI/Creche Aprígio Gomes; EB1/JI da Mina



3º Ano – EB1/JI/Creche Aprígio Gomes; EB1/JI da Mina



4º Ano – EB1/JI/Creche Aprígio Gomes; EB1/JI da Mina



Professores das turmas do 2º e 3º Ciclos



Delegado de turma;



Um representante dos Pais e Encarregados de Educação.



Docentes da EB1/JI da Mina (Grupos: 100; 110)



Docentes da EB1/JI/Creche Aprígio Gomes (Grupos: 100; 110)



Docentes do JI do Cerrado da Bica (Grupo: 100)

1.1.1. Gestão de topo
A Diretora representa o topo hierárquico da organização diretiva do Agrupamento. A
sua função é a promoção da união e coesão, em torno de um ideal e de uma cultura de
Agrupamento, em torno dos seus objetivos e metas, como paradigma do bom
funcionamento do mesmo. Estes são os valores fundamentais que devem nortear a ação de
todos os elementos da organização.
A Direção do Agrupamento tem de ser o exemplo dessa união e coesão, sendo
desenvolvido um trabalho de equipa, de reflexão conjunto, de envolvimento e de tomada
de decisões partilhadas, nos diferentes domínios da atividade da Direção, em consonância
com os objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento.
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1.1.2. Gestão intermédia
Todas as estruturas têm um responsável que mantém com a Direção do Agrupamento,
uma relação muito próxima baseada na confiança, na colaboração e no apoio às suas
decisões.
Esta visão partilhada sustenta-se em princípios que têm por base uma autonomia
responsável assente numa relação de grande confiança, abertura e de participação ativa nos
processos de decisão, condições que levam a que os coordenadores dos vários serviços e
órgãos do Agrupamento se sintam corresponsáveis pelas decisões e, consequentemente,
vinculados e empenhados na sua aplicação.
É essencial que os coordenadores sejam vistos pelos docentes e pela Direção, como a
escolha mais acertada para o desempenho dessa função, de modo a garantir a sintonia entre
Direção, docentes e não docentes. Deste modo, consegue-se potenciar uma identidade e uma
visão do Agrupamento. Esta cumplicidade potencia a inovação, o desenvolvimento de projetos
e parcerias.
Ainda, de salientar, a excelente colaboração e articulação existente entre o Conselho
Geral e a Direção, resultado da partilha de uma visão comum do que se pretende para o
Agrupamento e da boa relação e reconhecimento da comunidade relativamente ao trabalho
desenvolvido e ao esforço na melhoria.
1.2. Outras estruturas
1.2.1. Educação Especial
A Educação Especial é um serviço de apoio às perturbações do desenvolvimento e da
aprendizagem que se rege por princípios fundamentais de educação inclusiva, expressos no
Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, nomeadamente:
- Identificação e supressão das barreiras ao desenvolvimento, à aprendizagem e à
participação dos alunos na vida escolar e da comunidade;
- Promoção de respostas educativas para todos os alunos, independentemente das suas
singularidades e necessidades;
- Promoção da igualdade de oportunidades no processo de ensino-aprendizagem;
- Fomento da possibilidade de os alunos se desenvolverem e de aprenderem de acordo com as
suas capacidades, competências, talentos e preferências.
No ano letivo 2016/17, o Agrupamento dispõe de três docentes de Educação Especial
(grupo de recrutamento 910), as quais desenvolvem a sua atividade letiva com os alunos que
apresentam Necessidades Educativas Especiais, desde o ensino pré-escolar ao 3º Ciclo, de
acordo com os seus Planos Educativos Individuais.
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1.2.2. SPO - Serviço de Psicologia e Orientação
O Serviço de Psicologia e Orientação, abreviadamente designado por SPO, desenvolve
a sua atividade nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 190/91, de 17 de maio,
nomeadamente, no apoio psicopedagógico a alunos e professores e no apoio ao
desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar. No 3.º ciclo, exerce também
atividade no domínio da orientação escolar e profissional.
No Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, este serviço é assegurado por uma
Psicóloga, técnica de carreira superior, pertencente ao quadro de vinculação da Autarquia.
1.2.3. ASE – Serviços de Ação Social Escolar
O Serviço Social desenvolve a sua atividade nos termos definidos no Decreto-Lei n.º
190/91, de 17 de maio, e no Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho, nomeadamente, no
combate

à

exclusão

socioeconómica,

através

da

mediação,

acompanhamento

e

encaminhamento de famílias e alunos. A colocação deste técnico no Agrupamento depende de
autorização superior, no âmbito do Programa TEIP.
No ano letivo 2016/17, o Agrupamento dispõe de um Técnico Superior de Serviço
Social, que desenvolve a sua atividade profissional com as famílias de todos os alunos, desde
o ensino pré-escolar ao 3º Ciclo.
1.2.4. Equipa Multidisciplinar
De acordo com a legislação em vigor, é constituída uma equipa multidisciplinar, a
qual tem intervenção ao nível do projeto TEIP e no âmbito do Estatuto do Aluno.
As atribuições da equipa multidisciplinar, no que ao TEIP concerne, considerado no
âmbito do Projeto Educativo e de Autonomia do Agrupamento de Escolas, integra um
conjunto diversificado de medidas e ações de intervenção nas Escolas e na comunidade,
explicitamente orientadas para:
a) A qualidade da aprendizagem e dos resultados escolares dos alunos;
b) A redução do abandono, absentismo e indisciplina dos alunos;
c) A transição da escola para a vida ativa;
d) Intervenção da escola como agente educativo e cultural central na vida das
comunidades em que se insere.
Ao nível do Estatuto do Aluno, de acordo com o expresso no artigo 35.º da Lei nº
51/2012, de 5 de setembro, a equipa multidisciplinar deve pautar as suas intervenções no
âmbito da capacitação do aluno e dos pais, tendo como referência boas práticas
reconhecidas. Deve, também, acompanhar em permanência os alunos que revelem
dificuldades de aprendizagem, risco de abandono escolar, comportamentos de risco ou
gravemente perturbadores dos deveres dos alunos ou se encontrem na eminência de
ultrapassar o limite máximo de faltas injustificadas.
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A equipa é constituída pelos seguintes elementos: Diretora, Coordenadora TEIP,
Coordenadora do Departamento do 1º Ciclo, Coordenadora de Departamento de Línguas,
Coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, Coordenadora dos
Diretores de Turma, Coordenador das Tutorias, Coordenadora da Sala de Estudo, Coordenador
do Desporto Escolar, Coordenadora da Educação Especial, Psicóloga Escolar, Técnico Superior
de Serviço Social, Animadora Sociocultural e Perito Externo, no âmbito do TEIP. Os membros
da equipa apenas reúnem quando devidamente justificado dentro do enquadramento da
legislação supracitadas.
1.2.5. Plano de ação para a promoção da disciplina e gestão de conflitos
De acordo com o Plano de ação para a promoção da disciplina e gestão de conflitos
elaborado em 2013, foi criado, no ano letivo 2014/2015, a figura do professor responsável
para as questões do foro comportamental, o qual tem como funções: deslocar-se à sala de
aula sempre que existir uma situação de conflito cujo professor da turma entenda ser razão
para solicitar a sua intervenção, representando a Diretora, e acompanhar o aluno à Sala de
Moderação de Conflitos Comportamentais, sempre que, apesar da intervenção do professor, o
aluno não reúna condições/estabilidade emocional para regressar à sala de aula.
1.2.5.1 Sala de Moderação de Conflitos Comportamentais (SMCC)
Para esta sala serão encaminhados os alunos que, após intervenção do professor
responsável para as questões do foro comportamental, não reúnam as condições necessárias
para se manter na sala de aula. Este professor acompanhará o aluno a este espaço, preenche
o formulário próprio para o efeito (OSSA), que depois deverá ser encaminhado para o Diretor
de Turma, atualiza o documento de monitorização digital, define uma tarefa para o aluno
realizar enquanto estiver neste espaço e estabelece o contacto telefónico com o encarregado
de educação, informando-o da ocorrência e convidando-o a ser parceiro na resolução do
problema.
1.2.5.2 Sala de Trabalho Complementar (STC)
Este espaço funciona na Escola Sede após o turno letivo diário (das 16h15 às 18h10) e
é de frequência obrigatória para os alunos que, nesse dia, não realizaram as tarefas propostas
pelos professores durante as aulas, devido a fatores a si imputados.
No fim da aula, se o aluno não cumpriu as tarefas propostas ou não cumpriu as regras
de funcionamento da sala de aula, o professor da disciplina em causa ou o professor
responsável para questões de foro comportamental, entrega o formulário próprio,
devidamente preenchido, ao Assistente Operacional do pavilhão. Este, encarregar-se-á de
informar, de imediato, pelo telefone, o Encarregado de Educação de que, nesse dia, o aluno
sairá mais tarde da Escola, de modo a realizar as tarefas que não realizou durante a aula. No
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final das aulas, o Assistente Operacional deve esperar pelos alunos incumpridores e
acompanhá-los até à Sala de Trabalho Complementar, onde estará um responsável que
acolherá o aluno e o orientará de acordo com as informações do respetivo formulário.
O funcionamento desta sala deverá ser, preferencialmente, assegurado pelo Técnico
de Serviço Social e pela Animadora Social.

1.2.6. Sala de Moderação de Comportamentos/Sala de Trabalho
Este espaço existe na Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes e funciona nos intervalos
das atividades escolares, constituindo-se como o local para onde são encaminhados os alunos
que adotem comportamentos de indisciplina nos espaços de recreio ou na sala de aula, mas
também para onde são encaminhados os alunos que não concluem as tarefas de sala de aula.
É coordenado pela professora coordenadora de estabelecimento, a quem são acometidas
também funções neste espaço, aos docentes de apoio educativo e aos técnicos das AEC.

1.2.7. BE/CRE - Bibliotecas Escolares
As Bibliotecas Escolares do Agrupamento constituem um espaço integrador de toda a
comunidade educativa, estando, por isso, envolvidas na concretização das grandes linhas de
ação dos projetos educativo e de desenvolvimento do currículo do Agrupamento. Atualmente,
as bibliotecas escolares são consideradas o ponto central das aprendizagens, assumindo-se
como um espaço de conhecimento e valor. As bibliotecas das Escolas EB1/JI/Creche Aprígio,
EB1/JI da Mina e EB 2/3 Cardoso Lopes integram já a Rede de Bibliotecas Escolares.
As Bibliotecas Escolares têm como missão os seguintes pressupostos:
a) Desenvolver uma cultura de Agrupamento, baseada nas práticas de inclusão e de
trabalho colaborativo;
b) Permitir a articulação coerente e refletida das atividades do currículo;
c) Orientar e facilitar a aprendizagem dos alunos, na pesquisa de informação, na sua
recolha, tratamento e apresentação, auxiliando o aluno na transformação de
informação em conhecimento;
d) Formar cidadãos esclarecidos, interventivos, autónomos e responsáveis;
e) Colaborar com os departamentos curriculares em atividades letivas e extracurriculares;
f) Propor e dinamizar atividades de índole cultural e lúdico, visando a concretização das
metas do projeto educativo de agrupamento;
g) Disponibilizar os seus recursos na realização de trabalhos de pesquisa e outros,
procurando que haja uma utilização mais adequada das novas tecnologias de
informação e das fontes de informação em geral;
h) Divulgar trabalhos de alunos e professores.
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No ano letivo 2016/17, o Agrupamento dispõe de duas professoras bibliotecárias que
desenvolve a sua atividade nas três escolas do Agrupamento integradas na RBE, assim como
apoiam as atividades de promoção da leitura que se desenvolvem no JI do Cerrado da Bica,
assessorada por alguns docentes na sua componente não letiva.
1.2.8. Tutorias
O Apoio Tutorial Específico surge no âmbito do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de
16 de junho e visa levar os alunos a definir ativamente objetivos, decidir sobre estratégias
apropriadas, planear o seu tempo, organizar e priorizar materiais e informação, mudar de
abordagem de forma flexível, monitorizar a sua própria aprendizagem e fazer os ajustes
necessários em novas situações de aprendizagem.
Esta ação também se encontra contemplada no Artigo 48º do Regulamento Interno do
Agrupamento, com o objetivo de aumentar o sucesso escolar, social e pessoal dos alunos.
Este ano letivo, encontram-se abrangidos por esta medida, 79 alunos, os quais se
encontram agrupados em grupos de 10 alunos, sendo acompanhados por 5 professores tutores,
pela Psicóloga Escolar e pelo Técnico Superior de serviço Social.

1.3. Critérios de organização pedagógica
1.3.1. Critérios de constituição de turmas
No quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais e
no respeito pelas regras constantes do Despacho Normativo n.º 7-B/2015, de 7 de maio, com
as alterações previstas no Despacho Normativo nº 1-H, de 14 de abril, prevalecem os
seguintes critérios de natureza pedagógica:
Educação Pré-Escolar
Os grupos/turmas do pré-escolar são constituídas por 25 alunos, não podendo ultrapassar esse
limite.
A composição etária do grupo deve ser, sempre que possível, homogénea, procurando um
equilíbrio entre o número de alunos do sexo feminino e masculino.
Os grupos podem ser constituídos por crianças dos 3 aos 5 anos.
Devem as crianças, desde a sua admissão no jardim-de-infância, manter-se no mesmo grupo
até ao final deste nível de educação, salvo proposta contrária devidamente fundamentada,
dos intervenientes/responsáveis pelo percurso escolar/educativo dos alunos. Esta proposta
será apreciada e ratificada pelas equipas pedagógicas de constituição de turmas.
1º Ciclo
As turmas do 1.º ciclo do ensino básico que incluam alunos de um ou dois anos de
escolaridade, são constituídas por 26 alunos.
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A partir do 2º ano de escolaridade, as turmas são constituídas em função dos ritmos de
aprendizagem dos alunos, de acordo com os resultados obtidos no ano letivo anterior.
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
As turmas do 5.º ao 9.º ano de escolaridade são constituídas por um número mínimo de 26 e
um máximo de 30 alunos.
Em cada ano de escolaridade, as turmas são constituídas em função dos ritmos de
aprendizagem dos alunos, de acordo com os resultados escolares obtidos no ano letivo
anterior.
Turmas de Percursos Curriculares Alternativos
O número mínimo para a abertura das turmas de Percursos Curriculares Alternativos é de 16
alunos.
Turmas de Ensino Vocacional
As turmas de Ensino Vocacional são constituídas com alunos que frequentam o mesmo ciclo de
ensino, num máximo de 25, por turma. São critérios de admissão a este tipo de percurso,
idade igual ou inferior a 15 anos e três retenções em ciclos diferentes ou duas no mesmo
ciclo.
Turmas que integrem crianças e jovens com necessidades educativas especiais de caráter
permanente
As turmas de qualquer ciclo de ensino que integrem crianças e jovens com necessidades
educativas especiais de caráter permanente, e cujo programa educativo individual assim o
determine, são constituídas por 20 alunos, no máximo, não devendo incluir mais de dois
alunos nestas condições.

1.3.2. Critérios de elaboração dos horários das turmas
Os horários das turmas são elaborados de acordo com os seguintes critérios gerais
definidos pelo Conselho Pedagógico e aprovados pelo Conselho Geral:
a) Iniciar as atividades letivas do pré-escolar e do 1º Ciclo às 9.00h e as do 2º e 3º Ciclos
às 8.30h;
b) Terminar as atividades letivas do pré-escolar às 15.00h, as do 1º Ciclo às 17.30h e as
dos 2º e 3º Ciclos, das turmas de ensino regular, às 16.15h;
c) Manter, sempre que possível, as turmas na mesma sala de aula, com exceção das
disciplinas de Educação Física (todos os ciclos de ensino), Educação Musical (no 2º
Ciclo) e Educação Visual, Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas (no 3º Ciclo),
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atendendo à especificidade das disciplinas que necessitam de espaços adequadas ao
seu desenvolvimento;
d) Proporcionar, sempre que possível, o funcionamento das áreas disciplinares ou
disciplinas de caráter mais teórico, preferencialmente no turno da manhã, reservando
preferencialmente, o turno da tarde, para as áreas curriculares não disciplinares e
disciplinas ou áreas disciplinares de caráter mais prático;
e) Conceder entre 1 hora e 2 horas de almoço para todos os alunos/crianças do
Agrupamento;
f)

Iniciar as aulas de Educação Física uma hora depois de findo o período definido para
almoço no horário do respetivo grupo/turma;

g) A disciplina de Educação Física não deve ser lecionada em dias seguidos, no caso de
distribuição desta disciplina por dois dias semanais, ou em três dias consecutivos, nos
casos de distribuição desta disciplina por três dias semanais. (Não são considerados
dias seguidos, a 6ª Feira com a 2ª Feira);
h) Uma mesma disciplina não deve ser lecionada sempre ao último tempo da manhã ou
ao último tempo da tarde;
i)

O tempo decorrente entre as aulas do final de um turno e o início de outro não deverá
ser inferior a uma hora, nem superior a duas horas e quinze minutos;

j)

Os horários devem ter uma distribuição letiva equilibrada pelos cinco dias da semana,
de modo a que não existam dias muito sobrecarregados;

k) A disciplina de EMRC deve ser lecionada no início ou final dos turnos da manhã ou da
tarde, exceto nos casos em que todos os alunos de uma turma se encontrem inscritos
na disciplina;
l)

O apoio ao estudo do 2º Ciclo é marcado no horário das turmas no final do turno
letivo, de modo a evitar-se a existência de tempos sem atividades letivas para os
alunos que não frequentam esta disciplina;

m) O apoio ao estudo é contabilizado no limite máximo de 8 horas diárias previsto para a
carga horária dos alunos;
n) Os horários dos alunos só são passíveis de serem alterados se decorrente da
comunicação atempada da ausência de um professor, com proposta de troca de
serviço;
o) Nos dias com maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição onde se
integrem disciplinas de caráter teórico e disciplinas de caráter prático;
p) Nos 2º e 3º Ciclos, num mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve
ultrapassar 8 tempos de 50 minutos;
q) São flexibilizados os horários das turmas do 1º Ciclo, um dia por semana, em cada
turma, sendo que, nesse dia, as turmas iniciam as atividades letivas às 11.30h;
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r) As aulas de apoio pedagógico/enriquecimento curricular/sala de estudo são inseridas
ao fim do dia, nos 2º e 3º Ciclos;
s) Nos 2º e 3º Ciclos, está liberta de atividade letivas, a tarde de quarta-feira, a partir
das 17.15h, de modo a permitir a realização das reuniões de docentes de diversa
índole. Neste dia não se realizam atividades extracurriculares.

1.3.3. Distribuição do serviço docente
A distribuição do serviço docente é realizada pela Diretora, com a colaboração dos
respetivos Coordenadores de Departamento, tendo em conta as orientações do Conselho
Pedagógico e os normativos legais. O serviço docente distribuído é de aceitação obrigatória.
Na distribuição do serviço devem prevalecer critérios de natureza pedagógica sobre os
de natureza administrativa, como garante do sucesso escolar e educativo dos alunos.
Pré-escolar
A distribuição de serviço letivo aos educadores de infância é pautada, sempre que possível, pela
continuidade de trabalho desenvolvido com o mesmo grupo de crianças no ano letivo anterior.
A componente não letiva de estabelecimento tem a duração de 120 minutos e destina-se à
supervisão pedagógica, ao atendimento aos Encarregados de educação, à avaliação e supervisão
da componente de apoio à família e ao apoio às Bibliotecas Escolares, sempre que existam no
estabelecimento onde a educadora exerce funções.
1º Ciclo
A distribuição de serviço letivo aos professores é pautada pela continuidade pedagógica, sempre
que possível.
A Diretora atribui a lecionação do 1º ano de escolaridade de acordo com o perfil do professor e da
turma.
A componente não letiva é distribuída para supervisão de recreios (60 minutos) e para
atendimento aos encarregados de educação/supervisão pedagógica (60 minutos).
2º e 3º Ciclos
A distribuição de serviço letivo aos professores do 2º e 3º Ciclos é pautada pela continuidade
pedagógica, podendo, por vezes, aplicar-se esse mesmo princípio na transição das turmas do 2º
para o 3º Ciclo. Este princípio não se aplica em caso de comprovada incompatibilidade
pedagógica.
A continuidade, no caso de turma resultante de junções, cabe ao docente que nela tenha maior
número de alunos.
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O cargo de Diretor de Turma é atribuído em função do perfil da turma, ouvida a coordenadora
pedagógica dos Diretores de Turma. Sempre que possível deve ser respeitada a continuidade. A
direção de turma deve ser preferencialmente conferida a docentes do quadro.
A componente letiva de tempo superveniente é destinada fundamentalmente a atividades de
apoio pedagógico e acompanhamento de alunos.
A componente não letiva de trabalho no estabelecimento é destinada ao desempenho de cargos
de coordenação, de acompanhamento de alunos, de participação em clubes e projetos de
interesse relevante para o cumprimento do Projeto Educativo do Agrupamento, de trabalho da
direção de turma (incluindo o tempo de DTA), de desenvolvimento de trabalho colaborativo e de
articulação entre docentes.

O pessoal docente em exercício de funções é obrigado à prestação de trinta e cinco
horas semanais de serviço, sendo que o seu horário semanal de trabalho integra uma
componente letiva e uma componente não letiva. A componente letiva do pessoal docente da
educação pré-escolar, do 1º Ciclo do ensino básico e do apoio educativo é de vinte e cinco
horas semanais. A componente letiva do pessoal docente do grupo 120 e do 2º e 3º Ciclos do
Ensino Básico e da Educação Especial é de vinte e duas horas semanais, de acordo com a
tabela a seguir apresentada.
Componente letiva

Níveis de
Ensino

Horário do
docente
(horas)

Pré- escolar

35

25

1º Ciclo

35

Apoio educativo

35

2º e 3º
Ciclos
e
Educação
Especial

35

Horas

Redução de
acordo com o
artigo 79º

Componente não letiva
Trabalho
no
estab.

Trabalho
individual e
Reuniões

--

2

8

25

--

2

8

25

--

2

8

22

--

3

10

20

2

3

10

18

4

3

10

16

6

3

10

14

8

3

10

Tempos
(50´)

Nota: A elaboração dos horários dos educadores rege-se pelo horário letivo de funcionamento
do Jardim de Infância definido em reunião de Pais e Encarregados de Educação, Autarquia e
Direção, a realizar em setembro de cada ano letivo.
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1.3.4. Gestão vertical dos currículos
O desenvolvimento sequencial pretendido no processo de ensino-aprendizagem,
proporcionado e reforçado pela organização das escolas em agrupamentos, requer que os
professores se inteirem de todo o percurso curricular dos alunos, dos conteúdos programáticos
das áreas disciplinares a que se encontram ligados, bem como das metas de aprendizagem
esperadas.
A gestão vertical do currículo efetua-se prioritariamente em sede de Conselho
Pedagógico, onde são definidas estratégias de promoção e articulação de ações e atuações.
Esta mesma articulação expressa-se num trabalho colaborativo entre docentes de vários níveis
de ensino, nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês, em estruturas de articulação
vertical (educação pré-escolar/1°Ciclo, 1º Ciclo/2° Ciclo e 2º Ciclo/3° Ciclo) implicando o
fomento de hábitos de trabalho em equipa, permitindo a plena implementação e
uniformização de práticas, procedimentos e até de materiais.
Outro dos aspetos importantes, necessários à consecução da articulação vertical do
currículo, é o acompanhamento dos alunos por uma mesma equipa pedagógica ao longo de
vários anos, permitindo que a escola se torne mais eficaz em termos de gestão curricular,
colmatando, se necessário, com todo o conhecimento de causa, situações que merecem ser
abordadas ou aprofundadas.
Assim, quer a nível do Conselho Pedagógico/Departamentos, quer a nível das
estruturas de articulação vertical, é promovida essa desejada articulação, que, em resumo,
se realiza das seguintes formas:
a) Trabalho cooperativo com docentes de diferentes níveis de ensino;
b) Uniformização de modos de atuação, de procedimentos e de documentos
organizadores;
c) Análise e identificação de temáticas comuns, bem como das respetivas situações
que facilitem a sequência das aprendizagens;
d) Preparação de materiais a utilizar na diagnose dos grupos/turmas;
e) Promoção de atividades que envolvam a participação de alunos de vários níveis de
ensino e de outros elementos da comunidade educativa e envolvente tal como é
preconizado nas áreas de intervenção do Projeto Educativo.
1.3.5. Gestão horizontal dos currículos
A gestão horizontal dos currículos concretiza-se no Projeto de Trabalho de Turma, de
modo a promover e desenvolver a transversalidade, de acordo com as recomendações e linhas
orientadoras definidas em documento próprio (Anexo A).
A abordagem transdisciplinar e transversal de conteúdos pretende envolver o aluno na
sua aprendizagem, facilitá-la, proporcionando-lhe uma visão mais global e integrada dos
temas curriculares.
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1.4. Metas Curriculares do Ensino Básico
O documento Currículo Nacional do Ensino Básico — Competências Essenciais,
divulgado em 2001, foi assumido a partir do ano letivo 2001/2002 como a referência central
para o desenvolvimento do currículo e nos documentos orientadores do Ensino Básico. Este
documento foi revogado pelo Despacho nº 17169/2011, de 23 de dezembro, sendo que o
desenvolvimento do ensino em cada disciplina curricular passou a ser referenciado pelos
objetivos curriculares e conteúdos de cada programa oficial e pelas metas de aprendizagem
de cada disciplina.
As Metas Curriculares pretendem identificar a aprendizagem essencial a realizar pelos
alunos em cada disciplina, por ano de escolaridade ou, quando isso se justifique, por ciclo,
realçando o que dos programas deve ser objeto primordial de ensino. Sendo específicas de
cada disciplina ou área disciplinar, as Metas Curriculares identificam os desempenhos que
traduzem os conhecimentos a adquirir e as capacidades que se querem ver desenvolvidas,
respeitando a ordem de progressão da sua aquisição. São meio privilegiado de apoio à
planificação e à organização do ensino, incluindo a produção de materiais didáticos, e
constituem -se como referencial para a avaliação interna e externa, com especial relevância
para as provas finais de ciclo e exames nacionais.
O calendário de adoção das metas curriculares definido pela tutela para o Ensino
Básico, para este ano letivo é o seguinte:
1º Ciclo
1º Ano
Português
Matemática
Estudo do Meio

4º Ano
Inglês

2º Ciclo
5º Ano
Português
Matemática
História e Geografia de Portugal
Ciências Naturais
Educação Musical
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2. Prestação do serviço educativo
2.1. Oferta formativa, organização e gestão
De modo a dar resposta às necessidades da comunidade educativa do Agrupamento de
Escolas Cardoso Lopes, considerando-se os recursos humanos, os recursos materiais e os
recursos físicos disponíveis, a nossa oferta educativa procura ir de encontro a diferentes
expetativas de alunos, pais e encarregados de educação, assim como pretende promover um
ensino inclusivo, com vista ao sucesso educativo.
2.1.1 Calendário escolar 2016/17
Calendário para o ensino pré-escolar
Períodos letivos

Início

Termo

1.º

12 de setembro de 2016.

23 de dezembro de 2016.

2.º

2 de janeiro de 2017.

10 de abril de 2017.

3.º

19 de abril de 2017.

30 de junho de 2017.

Interrupções das atividades letivas para o ensino pré-escolar
Interrupções

Início

Termo

1.ª

26 de dezembro de 2016.

30 de dezembro de 2016.

2.ª

27 de fevereiro de 2017.

1 de março de 2017.

3.ª

11 de abril de 2017.

18 de abril de 2017.

Calendário para os ensinos básico e secundário
Períodos letivos

Início

Termo

1.º

12 de setembro de 2016.

16 de dezembro de 2016.

2.º

3 de janeiro de 2017.

4 de abril de 2017.
6 de junho de 2017 — 9.º ano de escolaridade.

3.º

19 de abril de 2017.

16 de junho de 2017 — 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de
escolaridade.
23 de junho de 2017 — 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de
escolaridade.
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Interrupções das atividades letivas para os ensinos básico e secundário
Interrupções

Início

Termo

1.ª

19 de dezembro de 2016.

2 de janeiro de 2017.

2.ª

27 de fevereiro de 2017.

1 de março de 2017.

3.ª

5 de abril de 2017.

18 de abril de 2017.

2.1.2. Pré-Escolar
A oferta educativa do Agrupamento, no ano letivo 2016/17 é a seguinte:
a) JI do Cerrado da Bica – 3 turmas, com 70 crianças (2 com Necessidades Educativas
Especiais, 1 das quais não redutora);
b) EB1/JI da Mina – 2 turmas, com 50 crianças (1 com Necessidades Educativas Especiais,
não redutora);
c) EB1/JI/Creche Aprígio Gomes – 4 turmas, com 90 crianças (4 com Necessidades
Educativas Especiais, 1 das quais não é redutora).
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar
O desenvolvimento do currículo na educação pré-escolar tem como referência as
Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, datadas de 2016, que se baseiam nos
objetivos globais pedagógicos definidos pela Lei e destinam-se a apoiar a construção e a
gestão do currículo no jardim de infância, da responsabilidade de cada educador(a), em
colaboração com a equipa educativa do Agrupamento.
As Áreas de Conteúdo que remetem para os fundamentos e os princípios de toda a
educação de infância, explicitam-se para uma abordagem integrada e globalizante das
diferentes Áreas de Conteúdo:
Formação Pessoal e Social (a)
Conhecimento do Mundo (b)
Motora
Expressões

Expressão e
Comunicação

Dramática
Plástica

Domínios

Musical

(c)

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
Matemática
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(a) Área de Formação Pessoal e Social
Esta área é considerada como transversal pois embora tendo conteúdos próprios, insere-se em
todo o trabalho educativo realizado no jardim de infância. Esta área 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.
b) Área do Conhecimento do Mundo
Esta é uma área integradora de diferentes saberes, onde se procura que a criança adote uma
atitude de questionamento e de procura organizada do saber, própria da metodologia
científica, de modo a promover uma melhor compreensão do mundo físico, social e
tecnológico que a rodeia.
c) Área de Expressão e Comunicação – entendida como área básica, uma vez que engloba
diferentes formas de linguagem que são indispensáveis para a criança interagir com os outros,
dar sentido e representar o mundo que a rodeia. Sendo a única área que comporta diferentes
domínios, é precedida de uma introdução que fundamenta a inclusão e articulação desses
domínios.
– Domínio da Educação Motora

– constitui

uma abordagem específica de

desenvolvimento de capacidades motoras, em que as crianças terão oportunidade de tomar
consciência do seu corpo na relação com os outros e com diversos espaços e materiais.
– Domínio da Educação Artística – engloba as possibilidades de a criança utilizar
diferentes manifestações artísticas para se exprimir, comunicar, representar e compreender o
mundo. A especificidade de diferentes linguagens artísticas corresponde à introdução de
subdomínios que incluem artes visuais, dramatização, música, dança.
– Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita – o desenvolvimento da linguagem
oral é fundamental na educação pré- escolar como instrumento de expressão e comunicação
que a criança vai progressivamente ampliando e dominando nesta etapa do seu processo
educativo. Importa ainda facilitar a emergência da linguagem escrita, através do contacto e
uso da leitura e da escrita em situações reais e funcionais associadas ao quotidiano da
criança.
– Domínio da Matemática – tendo a matemática um papel essencial na estruturação do
pensamento, e dada a sua importância para a vida do dia a dia e para as aprendizagens
futuras, o acesso a esta linguagem é fundamental para a criança dar sentido, conhecer e
representar o mundo.
2.1.3. 1º Ciclo
A oferta educativa do Agrupamento, no ano letivo 2016/17 é a seguinte:
a) EB1/JI da Mina – 8 turmas: 2 do 1º ano, com 46 alunos (3 com Necessidades Educativas
Especiais, apenas 1 redutor); 2 do 2º ano, com 46 alunos; 2 do 3º ano de composição
mista (uma com alunos dos 3º e 4º anos e outra com alunos dos 2º e 3º anos), com 48
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alunos (2 com Necessidades Educativas Especiais); 2 do 4º ano com 53 alunos (3 com
Necessidades Educativas Especiais, não redutores);
b)

EB1/JI/Creche Aprígio Gomes – 18 turmas: 5 do 1º ano, com 118 alunos (2 com
Necessidades Educativas Especiais); 5 do 2º ano, com 103 alunos (7 com Necessidades
Educativas Especiais); 3 do 3º ano, com 91 alunos (5 com Necessidades Educativas
Especiais); 3 do 4º ano, com 71 alunos (2 com Necessidades Educativas Especiais); 1
com alunos dos 3º e 4º anos com 18 alunos (8 do 3º ano e 10 do 4º ano).

A matriz curricular dos 1º e 2º anos é a seguinte:
1º Ciclo: Componentes do Currículo

Carga horária semanal

Português

7h00 + 1h00 quinzenal

Matemática

7h00 + 1h00 quinzenal

Estudo do Meio

3h00

Expressões Artísticas e Físico-motoras

3h00

Apoio ao Estudo

3h00

Oferta complementar – Educação para a
Cidadania/TIC

1h00

Educação
para a Cidadania/TIC
Total: 25 horas
Atividades de enriquecimento curricular (a)
Inglês

1h00

Atividade Física e Desportiva

2h00

Expressões

2h00

Total: 5 horas
a) Atividades de caráter facultativo
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A matriz curricular dos 3º e 4º anos é a seguinte:
1º Ciclo: Componentes do Currículo

Carga horária semanal

Português

7h00 + 1h00 quinzenal

Matemática

7h00 + 1h00 quinzenal

Estudo do Meio

3h00

Expressões Artísticas e Físico-motoras

3h00

Inglês

2h00

Apoio ao Estudo

3h00

Oferta complementar – Educação para a
Cidadania/TIC

1h00

Total: 27 horas
Atividades de enriquecimento curricular (a)
Atividade Física e Desportiva

1h00

Expressões

2h00

Total: 3 horas
a) Atividades de caráter facultativo

2.1.4. 2º Ciclo
A oferta educativa do Agrupamento, no ano letivo 2016/17 é a seguinte:
a) 5º Ano – 5 turmas regulares, com 119 alunos (6 com Necessidades Educativas Especiais,
sendo que um é não redutor);
b)

6º Ano – 4 turmas regulares, com 85 alunos (6 com Necessidades Educativas Especiais,

dos quais 3 não são redutores de turma).

23
Plano de Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E AÇÕES

A matriz curricular do 2º Ciclo é a seguinte:
Carga Horária Semanal

Componentes do Currículo

5º ano
x50 min.

Línguas e Estudos Sociais

6º ano

min.

x50 min.

550

min.

min.
500

Português

6

300

5

250

Inglês

3

150

3

150

História e Geografia de Portugal

2

100

2

100

Matemática e Ciências

Total Ciclo /

350

1050

400

Matemática

5

250

6

300

Ciências Naturais

2

100

2

100

750

Educação Artística e Tecnológica

300

300

Educação Visual

2

100

2

100

Educação Tecnológica

2

100

2

100

Educação Musical

2

100

2

100

Educação Física

3

150

3

150

300

EMRC (a)

1

45

1

45

90

Tempos Globais

1395

1395

600

2790

Oferta Complementar - Oficina

1

50

1

50

100

Apoio ao Estudo (b)

4

200

4

200

400

a) De frequência facultativa e com a duração fixa de 45 min.;
b)

De frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação do Conselho de
Turma e obtido o acordo dos encarregados de educação

2.1.5. 3º Ciclo
A oferta educativa do Agrupamento, no ano letivo 2016/17 é a seguinte:
a) 7º Ano – 4 turmas regulares, com 87 alunos (2 com Necessidades Educativas Especiais);
b) 8º Ano – 3 turmas regulares, com 71 alunos (3 com Necessidades Educativas Especiais,
sendo 1 não redutor);
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c) 9º Ano – 2 turmas regulares, com 50 alunos (4 com Necessidades Educativas Especiais,
todos não redutores).
A matriz curricular do 3º Ciclo é a seguinte:
Carga Horária Semanal
7º ano
Componentes do Currículo

x50
min.

Português

5

8º ano
x50
min.

minutos
250

Línguas Estrangeiras

4

9º ano
x50
min.

minutos
200

300

4

Total
Ciclo /
minutos
200

250

min.
650

250

Inglês

3

150

2

150

3

150

Francês

3

150

2

100

3

100

800
Ciências Humanas e Sociais

200

200

250

História

2

100

2

100

2,5

125

Geografia

2

100

2

100

2,5

125

Matemática

4

200

5

250

5

250

650

Ciências Físicas e Naturais

300

300

700

300

Ciências Naturais

3

150

3

150

3

150

Físico-Química

3

150

3

150

3

150

900
Expressões e Tecnologias

300

300

Educação Visual

2

100

2

100

TIC (b)

1

50

1

50

2,5

125
0
850

Oferta de Escola Educação Tecnológica (b)

1

50

1

50

Educação Física

2

100

2

100

N.º de minutos do
desenho
Tempos Globais

N.º de minutos do
desenho

1550

EMRC (a)
Oferta Complementar Oficina

250

1
1

0
2,5

N.º de minutos do
desenho

1500
45
50

1
1

125

1500
45
50

1
1

45
50

Total
Ciclo
/min.
45500
135
150

a) De frequência facultativa.
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b) As disciplinas de Educação Tecnológica e de Tecnologias de informação e
Comunicação, dos 7º e 8º anos de escolaridade funcionam anualmente com um tempo
semanal.
2.1.6. Percursos Curriculares Alternativos
O Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes integrou, no ano letivo de 2006/07, o
projeto TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), atendendo às características
da sua população escolar.
Como forma de solucionar alguns dos problemas característicos da sua população, e
de modo a dar resposta às suas necessidades, decidiu-se apresentar, no ano letivo 2015/16, a
proposta de criação de turmas de Percursos Curriculares Alternativos para o 2º Ciclo (5º ano),
a funcionar em dois anos letivos, e para o 3º Ciclo (7º ano) com alunos com uma forte
desmotivação escolar (muitos apresentavam uma ou mais retenções), muitos oriundos do
bairro degradado de Sta. Filomena (em desmantelamento), com famílias pouco estruturadas e
com um fraco poder económico (muitos alunos beneficiam de Ação Social Escolar) e não têm
o português como língua materna. Muitos dos alunos propostos para integrarem estas novas
turmas são oriundos de turmas de PCA nos anos letivos anteriores (alguns desde o 1º Ciclo),
não tendo realizado exames nacionais de 4º e de 6º anos nas disciplinas de Português e de
Matemática.
As áreas curriculares de Português e de Matemática, uma vez que são as duas onde os
alunos apresentam maiores dificuldades, propõem-se como áreas nucleares a privilegiar neste
programa, apelando-se ao trabalho mais funcional do que académico, de modo a tornar as
aprendizagens mais significativas. Na área da formação vocacional, pretende-se desenvolver
uma perspetiva de cruzamento de oportunidades, isto é, pretende-se, não só abordar os
conteúdos programáticos curriculares, mas desenvolver projetos interdisciplinares, de um
modo lúdico e atrativo, com os objetivos de criar o gosto pela escola e de desenvolver a
autoestima dos alunos.
A oferta educativa do Agrupamento, em Percursos Curriculares Alternativos, no ano
letivo 2016/17 é a seguinte:
a) 2º Ciclo – 1 turma do 6º ano, com 15 alunos, 5 dos quais com Necessidades Educativas
Especiais e destes, 1 não é redutor.
b) 3º Ciclo – 1 turma do 8º ano, com 16 alunos, dos quais, 2 com Necessidades Educativas
Especiais; 1 turma do 9º ano com 16 alunos, dos quais 2 não redutores.
A matriz curricular da turma de Percursos Curriculares Alternativos do 2º Ciclo é a
seguinte:
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Componentes do currículo

Disciplinas

Carga horária

Formação geral

Português

250

Matemática

250

Inglês

100

Educação Física

150

Ciências Naturais

100

Formação complementar

História

e

Geografia

de

100

Portugal
Formação vocacional

Hortofloricultura

150

Educação Visual

100

Tecnologias de Informação e

50

Comunicação
Frequência facultativa

TOTAL

1250

EMRC

50

Para o 3º Ciclo, a matriz curricular aprovada é a seguinte:
Componentes do currículo

Disciplinas

Carga horária

Formação geral

Português

250

Matemática

250

Inglês

100

Educação Física

50

Ciências Naturais

100

Geografia

100

História

100

Ciências Físico-Químicas

100

Hortofloricultura

100

Artes Visuais

150

Tecnologias de Informação e

100

Formação complementar

Formação vocacional

Comunicação
Frequência facultativa

TOTAL

1450

EMRC

50

2.1.7. Cursos de Ensino Vocacional
Os Cursos de Ensino Vocacional surgem no Agrupamento no ano letivo 2014/15 para
dar resposta às necessidades dos alunos do 2º Ciclo com idade igual ou inferior a 15 anos e
três retenções em ciclos diferentes ou duas no mesmo ciclo, como medida de prevenção do
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abandono e de promoção do sucesso educativo. A componente vocacional é constituída pelas
seguintes áreas: Ação Educativa, Jardinagem e Comércio.
A oferta educativa do Agrupamento, em Cursos de Ensino Vocacional, no ano letivo
2016/17, funciona com uma turma com alunos oriundos, na sua maioria, desta tipologia de
formação no ano letivo anterior:
a) 9º ano (2 anos de curso) – com 19 alunos, 1 dos quais com NEE, não redutor.
O Desenho Curricular do curso é o seguinte:
Componentes de formação

Disciplinas

Horas/Ano

Formação geral

Português

110

Matemática

110

Inglês

65

Educação Física

65

Ciências Naturais

90

História

90

Formação complementar

Atividade vocacional
Atividade vocacional
Atividade vocacional
Atividade vocacional
Atividade vocacional
Atividade vocacional
TOTAL

Formação vocacional

Prática simulada

- Comércio
– Ação Educativa
- Jardinagem
- Comércio
– Ação Educativa
- Jardinagem

360

210
1100

2.2. Apoios e atividades de desenvolvimento curricular
As atividades de apoio e de desenvolvimento curricular podem assumir diversas
modalidades, de acordo com os objetivos que lhes estão subjacentes e com os seus
destinatários.
No

1º

Ciclo,

a

disciplina

de

oferta

curricular

é

a

Educação

Para

a

Cidadania/Tecnologias de Informação e Comunicação, na qual se pretendem tratar os
seguintes temas:
- Educação para os Direito Humanos;
- Educação Ambiental/Desenvolvimento Sustentável;
- Educação para o Desenvolvimento;
- Educação Rodoviária;
- Educação Financeira;
- Educação do Consumidor;
- Educação para o Empreendedorismo;
- Educação para a Igualdade de Género;
- Educação Intercultural;
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- Educação para a defesa e a segurança/Educação para a Paz;
- Educação para o Voluntariado;
- Educação para os Media;
- Dimensão Europeia da Educação;
- Educação para a Saúde e para a Sexualidade;
- Noções básicas de TIC (de preferência, com uso dos computadores portáteis Magalhães);
- Questões relacionadas com o comportamento dos alunos e a gestão do currículo, em
Assembleias de Turma.
No 3º Ciclo, a disciplina de oferta de escola é Educação Tecnológica, de acordo com a
orientação do Conselho Pedagógico e a aprovação do Conselho Geral. As disciplinas de oferta
complementar nos 2º e 3º Ciclos são: Oficina de Português e Oficina de Matemática, também
aprovadas no Conselho Geral.
Nos 2º e 3º Ciclos foram criado dois tempos de 50 minutos denominado DTA (Direção
de Turma – Alunos) dinamizado pelo Diretor de Turma, onde são desenvolvidas atividades, de
acordo com as caraterísticas dos alunos e das opções tomadas pelo Conselho de Turma, a
saber:
- Acompanhamento dos alunos (tutorias);
- Leitura e análise dos direitos e deveres dos alunos;
- Eleição do delegado e subdelegado;
- Competências do delegado e subdelegado;
- Definição das regras para o bom funcionamento da turma;
- Diálogos orientados em debates e assembleias de turma sobre os temas de Educação para a
Cidadania e outros que se julguem pertinentes no âmbito do património local histórico e
arquitetónico; comportamentos específicos de segurança; as situações de conflito e a
violência; alimentação e atividade física; consumo, tráfico ou posse de substâncias
psicoativas; violência em meio escolar; conhecimento do mundo do trabalho e das profissões
e educação para o empreendedorismo.
Estes tempos de DTA não tem avaliação, sendo que esta reunião só ocorre se
devidamente convocada pelo Diretor de Turma, com a concordância dos Encarregados de
Educação. Nesse caso, é de presença obrigatória, por parte dos alunos.
2.3. Atividades de Complemento Curricular
No âmbito das competências que em matéria de gestão dos tempos escolares lhe são
legalmente cometidas, o Conselho Pedagógico, após uma rigorosa avaliação das atividades
realizadas em anos anteriores, aprovou o plano de ocupação dos tempos escolares dos alunos
para o ano letivo de 2016/17, o qual integra as atividades de enriquecimento curricular do 1º
Ciclo e a Componente de Apoio à Família para todos os níveis de ensino.
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2.3.1. Componente de Apoio à Família
Todos os estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento de Escolas Cardoso
Lopes, desde o ensino pré-escolar até ao 3º Ciclo, possuem atividades de complemento
curricular e Componente de Apoio à Família (CAF), a qual é dinamizada pela Santa Casa da
Misericórdia da Amadora, de acordo com o protocolo do programa “Aprender & Brincar”,
estabelecido com a Autarquia (no caso do ensino pré-escolar e do 1º Ciclo) e com a Direção do
Agrupamento, no caso dos 2º e 3º Ciclos, com o programa “Aprender +”.
O seu horário de funcionamento é ajustado, de acordo com as necessidades das
famílias de cada estabelecimento de ensino, a saber:
Estabelecimento
de ensino
JI do Cerrado da
Bica
EB1/JI da Mina

Ciclo de
ensino
PréEscolar
PréEscolar
1º Ciclo

EB1/JI/Creche
Aprígio Gomes
EB 2, 3 Cardoso
Lopes

PréEscolar
1º Ciclo
2º e 3º
Ciclos

Horário de funcionamento
Período Letivo
Interrupções letivas
Manhã – 8.00h às 9.00h
8.00h às 19.00h
Tarde – 15.00h às 19.00h
Manhã – 7.30h às 9.00h
Tarde – 15.00h às 19.30h
Manhã – 7.30h às 9.00h
Tarde – 17.30h às 19.30h
Manhã – 7.30h às 9.00h
7.30h às 19.30h
Tarde – 15.00h às 19.30h
Manhã – 7.30h às 9.00h
Tarde – 17.30h às 19.30h
Ajustado, em função das
necessidades dos alunos inscritos

2.3.2. Atividades de Enriquecimento Curricular
No 1º Ciclo, para além da Componente de Apoio à Família, são dinamizadas três
Atividades de Enriquecimento Curricular, com a duração semanal variável, em função do ano
de escolaridade e da atividade. A entidade promotora das atividades é a Câmara Municipal da
Amadora, através de parceria com o Agrupamento (Inglês e Atividade Física e Desportiva) e
com a Santa Casa da Misericórdia da Amadora. As entidades dinamizadas são as que a seguir
se enunciam, com a seguinte carga horária:
Atividade

1º e 2º anos

3º e 4º anos

Inglês

1.00h

-

Atividade Física e Desportiva

2.00h

1.00h

Expressões

2.00h

2.00h
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2.3.3. Plano de Ocupação dos Tempos Escolares dos alunos
Nos 2º e 3º Ciclos, para assegurar a ocupação plena dos alunos durante o seu horário
letivo, na ausência temporária do professor da disciplina, a Direção em conjunto com o
Conselho Pedagógico definiram as seguintes estratégias:
- Sempre que um professor saiba atempadamente que estará impedido de lecionar uma aula
em determinada data deve, preferencialmente, programar a sua permuta com um docente da
mesma turma;
- Na impossibilidade de permuta com um docente do Conselho de Turma, a troca pode ser
realizada com um docente do mesmo grupo disciplinar;
- Não sendo possível efetuar a permuta da aula, os alunos serão encaminhados para a Sala do
Aluno, para a Ludoteca ou para a BECRE, consoante a disponibilidade dos espaços.
2.3.4. Clubes, Desporto Escolar e projetos
Os Clubes, o Desporto Escolar e outros projetos desempenham uma função
fundamental na Escola, constituindo-se como uma das respostas às necessidades dos alunos,
em termos de enriquecimento curricular. Estas atividades encontram-se enquadradas no
âmbito do Plano Anual de Atividades.
No ano letivo 2016/17, ao nível dos clubes, encontram-se em funcionamento os
seguintes: Artes Manuais, Artes do Espetáculo e Casa do Teatro. Funciona também o Desporto
Escolar, com a modalidade de Futsal, com 3 grupos-equipas masculinas. Desenvolvem-se,
igualmente, atividades diversas inseridas no Programa Eco Escolas, assim como atividades no
âmbito da animação de pátios/recreios, a cargo da Animadora Sociocultural.
2.3.5. Visitas de Estudo
As visitas de estudo constituem estratégias pedagógico-didáticas que visam contribuir
para a valorização dos saberes e, consequentemente, para a formação integral do aluno,
cabendo a análise das propostas apresentadas e a sua aprovação ao Conselho Pedagógico.
A organização das visitas de estudo compreende as seguintes condições:
- Serem planeadas, de preferência, no fim do ano letivo anterior, no âmbito dos órgãos de
gestão intermédia (Conselhos de Ano, Conselhos de Turma e Conselhos de Departamentos) e
possuírem carácter interdisciplinar;
- Serem orientadas, fundamentalmente para proporcionarem aos alunos, experiências que
complementem os conteúdos lecionados em contexto de sala de aula;
- Integrarem o Plano Anual de Atividades;
- Os alunos só podem participar numa visita de estudo, desde que devidamente autorizados
pelos respetivos Encarregados de Educação;
- O acompanhamento das visitas por professores faz-se em função do número de alunos, da
sua idade e do ciclo de ensino que frequentam, de acordo com a legislação em vigor.
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2.3.6. Outras actividades
Na Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes, nas turmas de 3º e 4º anos de escolaridade,
durante o curso de um período letivo, na disciplina de Expressões, existe uma parceria com a
Escola de Judo Nuno Delgado, sendo que as atividades são dinamizadas com um professor de
Judo.
Como atividades extracurriculares externas ao Agrupamento, são dinamizadas as
seguintes:
- Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes: atividades dinamizadas pela Escola de Judo Nuno
Delgado (Judo, Krav Maga, Hip Hop e Ballet);
- Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes: Basquetebol a cargo do Clube de Basquetebol da Escola
Secundária da Amadora e Andebol a cargo do Sport Lisboa e Benfica.
2.4. Estratégias de promoção do sucesso
O Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes é um Território Educativo de Intervenção
Prioritário, desde o ano de 2007, sendo o insucesso escolar uma das suas problemáticas. Se,
ao longo dos anos, a avaliação interna dos alunos foi tendo melhorias muito significativas
comparativamente com os valores das restantes escolas a nível nacional, a avaliação externa
começou agora a apresentar melhorias.
De modo a melhorar os resultados escolares dos alunos, foram pensadas diversas
atividades de apoio, as quais podem assumir diversas modalidades, consoante os objetivos
que lhes estão subjacentes e os destinatários que delas usufruem.
2.4.1. Constituição das turmas
Uma das estratégias utilizadas pelo Agrupamento de combate ao insucesso escolar é a
escolha criteriosa dos professores titulares de turma e dos Conselhos de Turma em função do
perfil das turmas. Os alunos são agrupados, a partir do 2º ano de escolaridade, consoante o
seu ritmo de aprendizagem. Deste modo, os apoios educativos são atribuídos de acordo com
as necessidades manifestadas pelos alunos, podendo ser direcionados para turmas onde os
alunos revelam maiores dificuldades de aprendizagem e onde o ritmo é mais lento, sendo
assim melhor rentabilizados.
2.4.2. Fichas de avaliação homogéneas
De modo a medir o progresso de todos os alunos, são elaboradas fichas de avaliação
diagnósticas para todas as disciplinas, assim como fichas de avaliação sumativas, no final de
cada período letivo, iguais para todas as turmas do mesmo ano de escolaridade, em cada
disciplina. Esta homogeneização da avaliação permite não só medir o progresso de cada
aluno, mas também de os situar em relação ao desenvolvimento de competências.
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2.4.3. Critérios de avaliação
Outra estratégia utilizada para os três níveis do Ensino Básico, são os critérios de
avaliação mais exigentes, visando a promoção da qualidade das aprendizagens e aproximação
entre a avaliação interna e externa. Esta estratégia será tratada no ponto 3, mais
detalhadamente.
2.4.4. Apoio Educativo e Sala de Estudo
Neste ano letivo, o apoio educativo é prestado por:
- Professor de Apoio Educativo e Professor Tutor contratado ao abrigo do TEIP, os
quais prestam assessoria pedagógica nas turmas com alunos que apresentam maiores
dificuldades de aprendizagem. Este apoio é prestado em assessoria pedagógica com o
professor titular de turma, nas áreas curriculares de Português (incluindo o trabalho
específico com os alunos de Português Língua Não Materna – nível de proficiência linguística
inicial e intermédia) e de Matemática.
Nos 2º e 3º Ciclos, as aulas de apoio pedagógico, na medida do possível, são
lecionadas por professores do Conselho de Turma, destinando-se a alunos que revelem
dificuldades de aprendizagem, que tenham obtido nível inferior a 3 no ano letivo transato,
em qualquer disciplina, que necessitem de orientação ou que, por motivo de falta de
assiduidade, revelem um atraso na aprendizagem em determinados conteúdos considerados
relevantes para a sua progressão.
Os alunos são encaminhados, para estas aulas de apoio, por referenciação do
Conselho de Turma. Da proposta, constam as principais dificuldades diagnosticadas bem como
as estratégias/atividades a implementar, tais como:
- Acompanhamento e realização de trabalhos de casa;
- Realização de instrumentos de avaliação formativa;
- Realização de fichas para sistematizar leituras efetuadas;
- Realização de exercícios diferenciados de consolidação de conteúdos;
- Reforço das competências da oralidade (diálogos, conversações, etc.);
- Realização de atividades para o exercício do raciocínio lógico/abstrato;
- Realização de exercícios de promoção do desenvolvimento da atenção/concentração e da
capacidade de memorização;
- Orientação na realização de trabalhos de pesquisa;
- Preparação dos testes de avaliação sumativos.
2.4.5. Apoio ao Estudo
No 1º Ciclo, tal como referido no ponto 2.4.4., o Apoio ao Estudo é lecionado pelo
professor titular de turma/disciplina.
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No 2º Ciclo, o Apoio ao Estudo é lecionado, sempre que possível, pelo professor titular
de turma nas disciplinas de Português e de Matemática.
2.4.6. Português Língua Não Materna
Na sequência da regulamentação sobre a oferta de Português Língua Não Materna
(PLNM), Despacho Normativo n.º 12/2011, de 22 de Agosto, para o Ensino Básico, apresentamse as normas de funcionamento do PLNM:
- Para o desenvolvimento das atividades abrangidas pelo presente despacho normativo, são
criados, com base no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, os seguintes
grupos de nível de proficiência linguística: Iniciação – A1 e A2 e Intermédio – B1;
- Cabe ao estabelecimento de ensino proceder a uma avaliação diagnóstica do aluno, com
vista a determinar o seu nível de proficiência linguística em Língua Portuguesa nas
competências de compreensão oral, leitura, produção oral e produção escrita;
- O teste diagnóstico é realizado e avaliado, sob a coordenação de um professor, com base em
modelo disponibilizado pela Direção Geral da Educação;
- A coordenação de cada grupo de nível de proficiência linguística é da responsabilidade do
professor coordenador, que articula com os restantes elementos do Conselho de Turma no
caso dos 2º e 3º Ciclos, com o professor titular no caso do 1º Ciclo;
- A planificação do trabalho para cada grupo de nível de proficiência linguística é efetuada
tendo em conta as características individuais dos alunos e do grupo que integram, bem como
as orientações nacionais para o ensino do Português como língua não materna;
- Os grupos a que se refere o número anterior são organizados por níveis de proficiência
linguística e não por ciclo ou nível de ensino, devendo os materiais didáticos a utilizar ser
adequados à faixa etária dos alunos;
- Cada grupo de nível de proficiência linguística deve ser constituído por um número mínimo
de 10 alunos;
- Os alunos dos 2º e 3º Ciclos que se encontram no nível de iniciação ou no nível intermédio
frequentam o PLNM, em substituição da disciplina de Português, com a mesma carga horária.
É reservado um período de 50 minutos da carga horária semanal atribuída ao PLNM para
trabalhar a língua portuguesa enquanto língua veicular das restantes disciplinas;
- Os alunos que se encontram nos níveis avançados (níveis B2, C1 e C2) frequentam a
disciplina de Português e não a de PLNM;
- Os alunos do 1º Ciclo que se encontram no nível de iniciação ou no nível intermédio têm
Apoio Educativo de PLNM.
Neste ano letivo, uma vez que o número de alunos dos 2º e 3º Ciclos nos níveis iniciais
e intermédio não perfaz o mínimo estabelecido, todos os alunos encontram-se integrados na
disciplina de Português.
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2.4.7. Sala de Estudo
A Sala de Estudo é um espaço para o desenvolvimento de competências dos alunos
com dificuldades de aprendizagem transversais e funciona para os alunos dos 2º e 3º Ciclos.
De acordo com sinalização do Conselho de Turma, é proposto o acompanhamento dos
alunos, de forma a desenvolver as competências necessárias para a aquisição das
aprendizagens futuras nas disciplinas em que possam apresentar insucesso escolar.
Os objetivos da Sala de Estudo são os seguintes:
- Desenvolver atitudes de autoestima, de autonomia e de responsabilidade;
- Criar hábitos e métodos de trabalho eficazes, quer individualmente, quer em grupo;
- Selecionar métodos de trabalho e de organização de estudo, formulando alterações;
- Participar em aprendizagens individuais e coletivas;
- Criar um espaço extra aula onde os alunos podem exprimir dúvidas ou dificuldades;
- Identificar problemas e escolher estratégias de resolução debatendo a sua pertinência;
- Promover o espírito crítico e a capacidade de auto e heteroavaliação.
2.4.8. Assessoria Pedagógica (Português e Matemática)
Nas disciplinas com maior insucesso e de acordo com as disponibilidades de crédito
horário para o efeito, devem ser asseguradas, em, pelo menos, metade dos tempos letivos da
carga curricular semanal, assessorias por professor da mesma disciplina. Nestas aulas, a
metodologia a privilegiar deve ser eminentemente prática, de modo a que os apoios sejam
assegurados individualmente ou em pequeno grupo, por parte dos dois professores.

2.4.9. Oficina de Português e de Matemática
Como reforço às aprendizagens nas disciplinas de Português e de Matemática, nos 2º e
3º Ciclos, foram criadas as disciplinas de Oficina de Português e de Matemática, como oferta
complementar (a partir do crédito global da escola), tendo sido atribuído um tempo letivo a
cada disciplina, do seguinte modo:
- 5º Ano: Oficina de Matemática;
- 6º Ano: Oficina de Português;
- 7º Ano: Oficina de Matemática;
- 8º Ano: Oficina de Português;
- 9º Ano: Oficina de Português.
Estas disciplinas têm avaliação qualitativa e são de frequência obrigatória para todos
os alunos.
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2.5. Estratégias de prevenção do abandono
O Agrupamento apresenta como principal característica a diversidade socioeconómica
e cultural da população escolar que serve. No entanto, uma parte dos alunos provém de um
meio social, económico e familiar bastante desfavorecido, onde não se reconhece à escola
qualquer valor ou importância na formação do cidadão. Este facto, para além de levar ao
insucesso, traduz-se, na maioria dos casos, em comportamentos inadequados, isto é, em
indisciplina ou em desistência de prossecução dos estudos (abandono escolar).
Entendemos que os primeiros indícios de abandono escolar passam pela irregularidade
injustificada na assiduidade dos alunos, pela falta de trabalho na sala de aula, pela fraca
motivação para as aprendizagens, pela ausência de expetativas e pela não valorização da
escola. Assim, aos primeiros indícios de qualquer destas situações, o Conselho de Turma, no
caso dos 2º e 3º Ciclos, e o Professor Titular de Turma, devem ficar atentos e intervir, em
conjunto com o Técnico Superior de Serviço Social do Agrupamento e de outras entidades
exteriores com competência na matéria, no sentido de evitar o abandono escolar.
A fim de evitar o abandono escolar, foi diversificada a oferta educativa com a criação
das turmas de Percursos Curriculares Alternativos e os Cursos de Ensino Vocacional.
2.6. Estratégias de promoção da disciplina
No ano letivo de 2013/14, foi construído um plano de ação de promoção da disciplina
e gestão de conflitos, o qual se encontra anexo a este Plano de Desenvolvimento do Currículo.
Admitindo

que

o

processo

de

ensino

e

aprendizagem

deve

ter

lugar

predominantemente dentro da sala de aula e que só em situações muito excecionais os alunos
devem ser retirados da sala. As medidas implementas são as seguintes:
- A criação da figura do professor assessor para as questões do foro indisciplinar, que se
deslocará à sala de aula, sempre que existir uma situação de conflito que o professor da
disciplina entenda ser razão para solicitar a sua intervenção. Este professor procurará, dentro
das possibilidades e sem perturbar durante muito tempo o funcionamento dessa e das outras
aulas, resolver o conflito na própria sala de aula, evitando a retirada do aluno da aula. Esta
solução não invalida a possibilidade do professor da disciplina participar disciplinarmente a
ocorrência, mas desonera o mesmo de preencher o documento de OSSA. Quando tal não for
possível, o aluno deve ser retirado da aula e acompanhado pelo professor assessor até à
Direção, ou espaço adstrito (sala de moderação de conflitos comportamentais – SMCC),
onde será repreendido oralmente pela Diretora, ou por quem esta delegue função. O assessor
deve preencher o documento de OSSA, atualizar o documento de monitorização digital e fazêlo chegar ao Diretor de Turma. Deve, ainda, contactar imediatamente o respetivo
encarregado de educação, informando-o sobre a ocorrência e convidando-o a ser parceiro na
resolução do problema.
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- A criação da sala de moderação de conflitos comportamentais (SMCC), preferencialmente,
em local próximo da sala da Direção, para onde serão encaminhados os alunos em situação de
crise disciplinar grave, acompanhados pelo professor assessor para as questões do foro
disciplinar. Este espaço deve possibilitar a utilização célere dos meios considerados
necessários para advertir verbalmente o aluno, para informar o encarregado de educação e
para atualizar rapidamente os suportes de monitorização e registo digitais existentes. Pode
também acolher os alunos que se encontrem em situação de falta de pontualidade.
-

Os alunos que cheguem ao pavilhão de aulas após esgotado o tempo de tolerância previsto

no Regulamento Interno, são considerados em falta de pontualidade e impedidos de entrar
na sala de aula. Devem ser acompanhados por um Assistente Operacional até à BECRE ou até
à SMCC, onde aguardarão a aula seguinte, enquadrados por um professor ou técnico,
realizando tarefas de estudo.

2.7. O papel dos pais e dos encarregados de educação
Uma das principais preocupações aquando da criação do Agrupamento de Escolas
Cardoso Lopes, no ano letivo de 2004/2005, foi o de promover um maior envolvimento dos
pais e dos encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos. Era importante
torná-los parceiros ativos no processo escolar e formativo dos seus educandos.
A concretização deste objetivo começou com o incentivo à reativação das Associações
de Pais e Encarregados de Educação nos vários estabelecimentos de ensino, objetivo este
parcialmente cumprido.
Outra das estratégias é a realização de diversas oficinas para pais, com temas muito
diversificados que vão desde a preparação dos pais e encarregados de educação para o
ingresso das crianças na escola, para as mudanças de ciclo ou ainda para as escolhas de áreas
de estudo, no ensino secundário ou ainda o desenvolvimento de temáticas como a
alimentação saudável, o apoio aos filhos nos trabalhos escolares, entre outras. Estas oficinas
costumam ser dinamizadas pelo SPO em parceria com o Programa EPIS e outras entidades
externas à escola, tais como o Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora e a Câmara
Municipal da Amadora.
Também a realização de diversos eventos festivos, tem levado a que os pais estejam
mais presentes na escola, muitas delas realizadas em parceria com as Associações de Pais. O
Arraial de final de ano e o Dia da Escola Aberta aos Pais dos alunos do 4º ano costumam ter
uma afluência muito significativa.
2.8. O papel do pessoal docente
Apesar do congelamento da progressão na carreira docente, as funções e atribuições
que aos professores são acometidas, são cada vez mais exigentes, pressupondo-se um maior
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envolvimento e responsabilização para com o sucesso educativo dos alunos. Ainda assim, temse verificado que o profissionalismo dos docentes que integram o Agrupamento tem sido
mantido em níveis de empenho que têm contribuído para a prestação de um serviço de
qualidade.
A valorização do sucesso alcançado pelos alunos, quer no domínio do sucesso escolar,
quer no domínio dos resultados sociais, é uma prática comum que prestigia também os
docentes que com eles desenvolvem o seu trabalho. Atividades como a entrega dos Quadros
de Honra de Mérito de Sucesso Educativo, Progressão nas Aprendizagens, de Comportamento
e de Carácter e Personalidade, assim como as exposições temáticas dos trabalhos dos alunos,
os prémios alcançados em concursos, são formas de incentivo, de reconhecimento e de
valorização.
2.9. O papel do pessoal não docente
Ao pessoal não docente também é solicitado que mantenha o mesmo nível de
exigência que os professores. A articulação entre os vários intervenientes é fundamental para
a concretização de práticas de ensino de qualidade.
Assim, o papel dos Conselhos de Turma e de Ano, onde estão presentes, sempre que
se justifique, os Técnicos Superiores, na planificação conjunta do trabalho com os alunos
assume um papel determinante para o alcançar do sucesso.
Aos Assistentes Operacionais é exigido que cuidem dos espaços e da vigilância dos
recreios, de modo a proporcionarem um bom ambiente educativo, onde todos se sintam bem.
A manutenção e a requalificação dos espaços têm sido uma aposta do Agrupamento, na
transformação numa escola mais limpa, cuidada e com espaços e matérias adequados ao
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Em articulação com o Centro de
Formação de Escolas do Concelho da Amadora (CFAECA) e a Câmara Municipal da Amadora
tem-se apostado na formação destes funcionários, de modo a garantir alguma especialização,
consoante as funções que desenvolvem, nomeadamente na formação para as Assistentes
Operacionais que desempenham funções com crianças com Necessidades Educativas Especiais.
Relativamente aos Assistentes Técnicos tem-se apostado na formação em diversas
áreas no âmbito do serviço que prestam à comunidade educativo, como forma de atualização
e renovação dos conhecimentos.
2.10. Outras dimensões da formação integral dos alunos
Para além dos resultados académicos, o Agrupamento também está centrado nos
resultados sociais obtidos pelos alunos, incentivando os alunos, através dos professores, a
participarem em múltiplas iniciativas que contribuem para a sua formação integral, em áreas
tão diversas como a Educação Ambiental, a Educação para a Saúde, a participação cívica, a
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valorização do património e a formação artística e desportiva, promovendo a igualdade de
oportunidades, a inclusão e a equidade.
2.11. Metas a atingir pelo Agrupamento em 2016/17
Com base na análise dos resultados escolares dos alunos obtidos no ano letivo 2015/16
(e anteriores), quer ao nível da avaliação interna, quer ao nível da avaliação externa, urge
efetuar a reflexão sobre o sucesso alcançado pelos alunos, assim como o progresso registado,
de modo a aferir se os recursos de que dispomos e as medidas de combate ao insucesso
escolar estão a ser eficazes.
Importa referir que o Agrupamento tem instituído práticas de autorreflexão
partilhada, com vista à adoção das melhores estratégias conducentes à sua melhoria, em
Jornadas de Trabalho realizadas no final de cada período letivo.
As metas contratualizadas no Projeto TEIP e que se deve atingir pelo Agrupamento, no
final do ano letivo de 2016/17, são as seguintes:

Domínio

Ponto de partida (2015/16)

Meta a alcançar (2016/17)

Taxa de

Alunos só com

Taxa de

Alunos só com

sucesso

níveis positivos

sucesso

níveis positivos

(1)

(2)

(1)

(2)

1º Ciclo

93,86%

84,04%

92,5%

2º Ciclo

90,19%

46,26%

Melhorar

3º Ciclo

93,30%

48,89%

5 pp

Ciclo de Ensino

Avaliação
Interna

Melhorar 4 pp

(1) Exclui os alunos dos CEF e dos Cursos Vocacionais.
(2) Inclui os alunos dos CEF e dos Cursos Vocacionais.

Ponto de partida (2015/16)
Domínio

Avaliação
externa

Ciclo de
Ensino

Taxa de
sucesso

Meta a alcançar (2016/17)

Média de
classificações

Agrupamento

Diferença
com a
média
nacional

Agrupamento

Diferença
com a
média
nacional

1º
Ciclo

Port.

80,34%

-5,30%

3,26

-0,11

(4º
ano)

Mat.

50,43%

-19,04%

2,69

-0,38

2º
Ciclo

Port.

84,06%

+8,49%

3,16

+0,08

(6º
ano)

Mat.

76,81%

+23,82%

3,12

+0,41

Taxa de
sucesso

Média de
classificações

Melhorar 5 pp

Melhorar 0,10
valores
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3º
Ciclo

Port.

95,56%

+19,91%

3,09

+0,07

(9º
ano)

Mat.

64,44%

+17,30%

2,91

+0,30

Domínio

Ponto de partida (2015/16)

Abandono Escolar

Domínio

Meta a alcançar (2016/17)

2º Ciclo

3º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

0%

0%

≤0,80%

≤0,81%

Ponto de partida (2015/16)

Meta a alcançar (2016/17)

0,25

Até 0,51

Indisciplina
(Medidas disciplinares
aplicadas, por aluno)

2.12. Relação com a comunidade
O Agrupamento tem assumido um papel bastante dinâmico e reconhecido pela
comunidade, quer no desenvolvimento de iniciativas próprias, quer na sua intervenção em
iniciativas promovidas por outras entidades, nomeadamente pela Autarquia, procurando uma
conjugação de interesses e finalidades comuns, no plano educativo e social, nas quais se têm
obtido alguns prémios.
Como exemplo de algumas das iniciativas em que diversas turmas e alunos do
Agrupamento têm participado, indicam-se as seguintes:
- Atividades no âmbito da educação ambiental: Programa Eco Escolas, Programa Ambiental da
Câmara Municipal da Amadora, Concurso de reciclagem organizado pela PSP – Escola Segura;
- Atividades no âmbito da promoção de hábitos de alimentação saudável: Programa PIPAS da
Câmara Municipal da Amadora;
- Atividades no âmbito da Saúde Oral: Programa SOBE;
- Atividades no âmbito da promoção da leitura: Concurso Nacional de Leitura, a Semana da
Leitura, entre outros;
- Atividades no âmbito da educação para as artes: Amadora Educa e Mostra de Teatro das
Escolas, iniciativas da Câmara Municipal da Amadora;
- Atividades no âmbito da valorização do património histórico: projetos da Rede Social da
Freguesia da Mina de Água;
- Atividades no âmbito da educação para o empreendedorismo: iniciativas realizadas pela
associação Junior Achievement, nos 1º, 2º e 3º Ciclo;
- Atividades no âmbito da promoção do sucesso educativo e de prevenção do abandono
escolar: iniciativas promovidas pelo programa EPIS, no 3º Ciclo;
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- Atividades no âmbito desportivo: Desporto Escolar, com iniciativas promovidas pela DGESTE
e os Jogos Juvenis Escolares, promovidos pela Câmara Municipal da Amadora;
- Atividades no âmbito da promoção dos direitos das crianças e jovens: participação em
atividades promovidas pela Comissão de proteção e Crianças e Jovens da Amadora,
nomeadamente, o Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis e a comemoração do Dia da Não
Violência Escolar.

3. Critérios de avaliação dos alunos
A definição clara de critérios de avaliação e a sua divulgação e explicitação junto dos
alunos, pais e encarregados de educação, constituem uma das nossas preocupações.
O Agrupamento tem definido critérios de avaliação gerais e específicos para cada
disciplina, aproximando-os cada vez mais, dos critérios da avaliação externa, de modo a
minorar a diferença entre os resultados obtidos pelos alunos na avaliação interna e externa,
traduzindo, deste modo, a nossa visão do currículo e traduzindo o nosso entendimento de
coerência entre ensino e avaliação.
3.1. Pré-escolar
As principais orientações e disposições relativas à avaliação das aprendizagens na
educação pré-escolar estão consagradas no Despacho n.º 5220/2007, de 4 de agosto
(orientações

curriculares

para

a

educação

pré-escolar)

e

no

Ofício

Circular

n.º

17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro da DGIDC, em articulação com o Decreto-lei nº
241/2001, de 30 de agosto, devendo ter, ainda, em consideração as metas de aprendizagem
definidas para o final da educação pré-escolar.
A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa que implica
procedimentos adequados à especificidade da atividade educativa no jardim de infância,
tendo em conta a eficácia das respostas educativas. Permitindo uma recolha sistemática de
informações, a avaliação implica uma tomada de consciência da ação, baseada num processo
contínuo de análise sustentado na adequação do processo educativo às necessidades da
criança e do grupo, de acordo com a sua evolução.
As educadoras titulares de turma produzem trimestralmente uma ficha de registo de
avaliação de cada criança, onde consta a informação global das suas aprendizagens,
realçando o seu percurso evolução e progressos, de acordo com a sua faixa etária. Este
documento faz parte do processo individual de cada criança sendo entregue aos respetivos
encarregados de educação, no final do ano letivo (um registo único, onde se apresenta a
avaliação de cada período letivo, podendo os pais e encarregados de educação, verificar o
progresso alcançado pelos seus educandos).
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Os docentes do pré-escolar estarão presentes na reunião de articulação e avaliação de
final de cada período letivo com os docentes do 1º Ciclo, no sentido de uma passagem de
informação integrada sobre as aprendizagens e progressos realizados por cada criança de
modo a promover a continuidade e sequencialidade educativa.
A avaliação na Educação Pré-Escolar assenta nos seguintes princípios:
- Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização e gestão
do currículo definidos nas Orientações Curriculares do Ensino Pré-Escolar;
- Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados;
- Carácter marcadamente formativo da avaliação;
- Valorização dos progressos da criança.
São intervenientes no processo de avaliação: a educadora de infância, a criança, a
equipa pedagógica e os encarregados de educação.
3.2. Critérios gerais e específicos de avaliação dos alunos do Ensino Básico
Os critérios de avaliação dos alunos, obedecendo ao disposto na legislação em vigor,
são definidos anualmente, pelo Conselho Pedagógico. Os critérios específicos são
estabelecidos no início do ano letivo, em cada departamento/área disciplinar, de acordo com
os critérios gerais aprovados e com a especificidade de cada disciplina, os quais se encontram
em documento anexo a este Plano de Desenvolvimento do Currículo.
A avaliação dos alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos orienta-se pelo disposto
no no Despacho Normativo 1-F/2016, de 5 de abril.
Para o ano letivo 2016/2017, em termos gerais, os critérios de avaliação aprovados
são os seguintes:
a) A principal modalidade de avaliação do ensino básico é a avaliação formativa, com
carácter contínuo e sistemático, valorizando uma lógica de ciclo, que fornece informações
sobre o desenvolvimento das aprendizagens e das competências em cada disciplina e área
curricular. A formulação da síntese destas informações constitui a avaliação sumativa, que
conduz:
i)

No 1º ciclo:
i. A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na atribuição de uma
menção qualitativa de

Muito Bom, Bom , Suficiente e Insuficiente, em todas as

disciplinas, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das
aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que
aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação.
ii. No caso do 1ºano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa
pode expressar-se apenas de forma descritiva em todas as componentes do currículo,
nos 1º e 2º períodos.
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ii)

No 2º e 3º ciclo:
i. À atribuição de uma classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas, acompanhada de
um registo descritivo globalizante por aluno;

b) A atribuição do nível deve ter em conta a aquisição e o desenvolvimento, pelos alunos, das
aprendizagens e competências essenciais nos vários domínios previstas no Projeto de
Desenvolvimento Curricular do Agrupamento e concretizadas no Projeto de Trabalho da
Turma, por ano de escolaridade. Em face da exigência das metas relativas à avaliação dos
alunos, comprometidas no âmbito do programa TEIP, o Conselho Pedagógico decidiu que,
tendo em conta o perfil de competências definido no Projeto de Desenvolvimento Curricular
do Agrupamento, a ponderação atribuir aos domínios em avaliação deve ser a seguinte:
i) Nas disciplinas de índole geral, deve ser atribuído um peso de 90% ao domínio
cognitivo e de 10% ao domínio das atitudes e valores.
Cognitivo
(Aquisição de conhecimentos por área disciplinar) 90%
80% (testes e trabalhos)
10% (participação)
Domínios
Aptidões e Capacidades
(Saber)
(Saber Fazer)
- Compreensão
- Interpretação
- Expressão
- Comunicação Matemática
- Programas das áreas disciplinares;
- Resolução de Problemas
- Metas de aprendizagem
- Domínio das técnicas e
procedimentos
- Domínio da língua
- Criatividade

Atitudes e Valores
10%
(Saber Ser)

Autonomia
Responsabilidade
Sociabilidade
Espírito Crítico
Assiduidade

ii) Nas disciplinas da área de expressões, deve ser atribuído um peso de 70% ao domínio
cognitivo e de 30% ao domínio das atitudes e valores.
iii) Na disciplina de Educação Moral e Religiosa a componente cognitiva é valorizada em
40% e a das atitudes e valores em 60%.
iv) Os cursos de Ensino Vocacional e turmas de Percursos Curriculares Alternativos regemse pelos mesmos princípios mencionados na alínea iii).
c) Compete a cada grupo disciplinar ou professor ajustar em cada turma o peso dos vários
elementos de avaliação que relevem para cada domínio, de acordo com a defesa dos
interesses pedagógicos dos alunos e desde que devidamente contextualizado no PTT, mas
sempre no respeito pela orientação geral do Conselho Pedagógico.
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d) Na avaliação sumativa deve ser especialmente valorizado o processo de aprendizagem do
aluno e a sua evolução.
e) Na sequência do ponto anterior:
i) O nível um ou a menção de Fraco, só deverá ser atribuído aos alunos cujo processo de
aprendizagem tenha sido totalmente inadequado, por recusa de integração cívica nas
atividades escolares, resultando daí um fracasso completo no domínio das aquisições e
nenhuma evolução positiva do aluno durante o tempo em avaliação.
i. No caso dos alunos que revelaram grande falta de assiduidade injustificada (< de 1/6
das aulas dadas), os professores deverão atribuir nível um.
ii. No caso de alunos que apresentem grande falta de assiduidade justificada, terá de
ser atribuída avaliação, devendo os docentes salvaguardar a possibilidade de
recuperação dos alunos.
iii. No caso dos alunos que nunca compareceram às aulas em todas as disciplinas, não
deverá ser atribuída avaliação, trancando-se os parâmetros e referindo-se em ata e nas
observações da ficha de registo de avaliação os motivos de tal procedimento. Na ata
deve também registar-se as diligências efetuadas pelo diretor de turma no sentido de
colmatar a situação. Na pauta, deve ser inscrita uma alínea com a seguinte redação:
“Não foi atribuída avaliação porque o/a aluno/a nunca compareceu às aulas”.
ii) Em todos os outros casos em que o processo de aprendizagem for considerado
insatisfatório, o nível a atribuir deverá ser dois.
iii) A valorização do processo educativo do aluno e o reforço positivo do seu trabalho
devem levar a que não haja constrangimento na atribuição do nível cinco ou de Muito Bom
no 1º Período, mesmo que posteriormente venha a ocorrer a necessidade de o baixar por
alteração do desempenho escolar do aluno.
iv) Cabe a cada departamento curricular e aos dinamizadores das disciplinas de oferta da
Escola a definição do perfil do aluno correspondente a cada nível/menção a atribuir, de
acordo com os itens/critérios de avaliação previstos no Projeto de Desenvolvimento
Curricular de Agrupamento e com as metas de aprendizagem.
f) A avaliação sumativa, dada a sua natureza globalizante, deve refletir o processo de
aprendizagem do aluno desde o início do ano até ao momento da sua atribuição. Os
parâmetros registados/registos descritivos devem também ter este aspeto em consideração.
g) No 1º Ciclo:
i) A decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte é uma decisão
pedagógica tomada pelo Professor Titular de Turma depois de ouvido o competente
Conselho de Docentes.
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ii) O aluno progride para o ano seguinte, nos anos intermédios, sempre que o Professor
Titular da Turma considere que as competências por ele demonstradas permitem o
desenvolvimento das competências essenciais definidas para o final do respetivo ciclo.
iii) No 1.º ano só poderá haver lugar a retenção se o aluno tiver ultrapassado o limite
máximo de faltas injustificadas e, se após a realização das atividades de recuperação e
integração, não tiver obtido aproveitamento, no respeito pelo exposto no artigo 20º da Lei
nº 51/2012, de 5 de setembro.
h) No 2º Ciclo e no 7º e 8º anos do 3º Ciclo:
i) O aluno progride para o ano seguinte sempre que o Conselho de Turma considere que as
competências por ele demonstradas permitem o desenvolvimento das competências
essenciais definidas para o final do respetivo ciclo.
ii) Para efeitos de concretização do disposto no ponto anterior, considera-se que tal
acontece quando o aluno não tenha nível inferior a três cumulativamente a Português e
Matemática ou em três ou mais disciplinas.
i) No 9ºano:
i) O aluno progride sempre que o Conselho de Turma considere que as competências por
ele desenvolvidas são as necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos no ciclo
de escolaridade subsequente (desde que não tenha nível inferior a três cumulativamente a
Português e a Matemática ou em três ou mais disciplinas).
ii) Os alunos admitidos a exame realizam Provas Finais nas disciplinas de português e
Matemática.
j) Os alunos dos 2º, 5º e 8º anos realizarão provas de aferição e os alunos do 9º ano realizarão
provas finais de ciclo, às disciplinas de Português (ou de Português Língua Não Materna) e
Matemática.
k) Alunos abrangidos pela modalidade de educação especial
i) Estes alunos serão avaliados de acordo com os critérios definidos para todos os outros
alunos, salvo os alunos que tenham no seu Plano Educativo Individual (PEI) condições
especiais de avaliação, devidamente explicitadas e fundamentadas, salvaguardando a
assiduidade, o interesse, a participação e o empenho no cumprimento do seu plano.
k) Situações comuns
i) As disciplinas de Educação Moral e Apoio ao Estudo não são contabilizadas para efeitos
de retenção.
ii) Em todas as situações de retenção, tem de ser elaborado um relatório analítico que
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identifique as competências não adquiridas pelo aluno, as quais devem ser tidas em
consideração na elaboração do PTT da turma em que venha a ser integrado, no ano letivo
seguinte.
iii) Excesso grave de faltas: todos os alunos que ultrapassem o limite máximo de faltas
injustificadas (10 faltas injustificadas no 1º Ciclo; 2 vezes o nº semanal de tempos letivos
de cada disciplina nos 2º e 3º Ciclos; 10% da carga horária total de cada disciplina ou
domínio, nos Vocacionais);
iv) Todos os alunos que ultrapassem o limite máximo de faltas injustificadas em alguma/s
disciplina/s devem ser alvo de cumprimento de atividades de recuperação e integração
(ARI), que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e na integração escolar. A sua
aplicação, apenas pode acontecer uma vez no decurso do mesmo ano letivo.
i. As ARI cumprem-se imediatamente após o retorno do aluno à escola depois de
confirmado o não cumprimento do dever de assiduidade e, no máximo, durante os 30
dias seguintes, sempre depois de devidamente informado o EE.
ii. Realizam-se, na escola (na BECRE, sala de estudo ou espaço de tutoria), em período
suplementar ao horário escolar do aluno, não o isentando da sua frequência. Podem
também realizar-se em casa com a concordância e supervisão do encarregado de
educação.
iii. A decisão de aplicação das ARI compete à Diretora, mediante proposta do Conselho
de Turma. A definição do conjunto de atividades a realizar, bem como o período e local
de realização, compete ao professor titular/da/s disciplina/s. Este deve articular com o
DT e com os docentes responsáveis pelos espaços a implicar na realização e devem ser
implicados o SPO, o TSSS e o professor tutor, caso exista.
iv. As atividades de recuperação, devem versar conteúdos trabalhados nas aulas a que o
aluno não assistiu e podem revestir-se das seguintes formas:
A) Cumprimento de um plano de estudo, na sala de estudo e/ou em casa, com
realização posterior de prova oral pelo professor da disciplina. Essa prova oral não
pode ultrapassar a duração de 15 minutos;
B) Realização, na escola e/ou em casa, de um conjunto de atividades que permita
obter um produto final reduzido e escrito a entregar ao professor da disciplina, no
final do período de tempo estabelecido.
v) As atividades de recuperação são avaliadas pelo professor titular de turma/ da
disciplina, por referência às menções recuperou ou não recuperou.
vi) Recuperado satisfatoriamente o atraso motivado pelo absentismo do aluno, este
retoma a frequência normal da/s disciplina/s sendo desconsideradas as faltas em
excesso.
vii). A manutenção da situação de incumprimento do dever de assiduidade, após o
cumprimento das ARI, pode motivar o encaminhamento do aluno para PCA ou Ensino
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Vocacional e/ou a retenção do aluno no ano de escolaridade que frequenta, mantendo
contudo a obrigatoriedade do dever de frequência da escola.
viii) Os registos do trabalho realizado (fichas de trabalho, fichas de leitura, trabalhos
individuais, guiões de provas orais, etc.) deverão ficar arquivados no dossiê da turma
até final do ano, após o que o produto do trabalho poderá ser devolvido ao aluno.
ix) Todas as situações, medidas, atividades e/ou suas consequências, decorrentes do
cumprimento de ARI são, obrigatoriamente, registadas no PIA. Para isso, arquiva-se o
documento de formalização da realização das ARI e faz-se constar a informação no
registo biográfico dos suportes informáticos do Agrupamento.
l) Cursos de Ensino Vocacional
i) A avaliação dos Cursos de Ensino Vocacional rege-se pela Portaria nº 234-B/2012, de 13
de agosto, retificada pela Portaria nº 165-A/2015, de 3 de junho e pela Portaria nº
341/2015, de 9 de outubro.
3.3. Instrumentos de avaliação
Os instrumentos de avaliação a adotar nas diversas disciplinas são os seguintes:
- Testes ou mini testes (de apreciação qualitativa ou quantitativa);
- Registos de observação informal das aprendizagens;
- Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa;
- Avaliação externa (2º, 5, 8º e 9º anos), através de provas de aferição/provas finais de ciclo,
embora as primeiras não tenham peso na avaliação final dos alunos.
3.4. Nomenclatura dos Instrumentos de Avaliação
No ano letivo 2016/17, a nomenclatura a utilizar nos instrumentos de avaliação dos
alunos são os seguintes:
Níveis do saber e saber fazer
Avaliação qualitativa
Insuficiente (0%-49%)

Níveis do saber ser

Avaliação quantitativa
1 (0%-19%)
2 (20%-49%)

Não Revela

Suficiente (50%-69%)

3 (50%-69%)

Revela Pouco

Bom (70%-89%)

4 (70%-89%)

Revela

Muito Bom (90%-100%)

5 (90%-100%)

Revela Claramente
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3.5. Avaliação sumativa externa
A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério
da Educação e Ciência e compreende a realização de provas de aferição nos 2º, 5º e 8º anos
de escolaridade, as quais incidem sobre as aprendizagens dos 1º, 2º e 3º Ciclos. As provas de
aferição não influenciam as avaliações finais dos alunos.
No 2º ano de escolaridade o processo de aferição abrange as disciplinas de Português,
Matemática, Estudo do Meio, Expressões Artísticas e Físico-Motoras.
Nos 5º e 8º anos de escolaridade, o processo de aferição abrange, anualmente, as
disciplinas de Português ou de Matemática e, rotativamente, uma das outras disciplina, com a
inclusão de instrumentos vocacionados para a avaliação de situações práticas, assegurando a
cobertura integral das áreas disciplinares do currículo.
As provas de aferição são de aplicação universal e de realização obrigatória por todos
os alunos do ensino básico, numa única fase, no final do ano letivo, nos 2º, 5, e 8º anos de
escolaridade. Estas provas não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não
são considerados na classificação final da disciplina.
São admitidos às provas finais do 9º ano todos os alunos, exceto os que, após a
avaliação sumativa interna, no final do 3.º período, se enquadrem nas seguintes situações:
a) Tenham obtido classificação de frequência de nível 1 simultaneamente nas disciplinas de
Português e Matemática;
b) Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 em duas disciplinas e de nível 1 em
Português ou Matemática;
c) Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 em três disciplinas, desde que
nenhuma delas seja Português ou Matemática;
Não são, ainda, admitidos às provas finais do 9.º ano os alunos abrangidos pelo artigo
21º do decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.
As provas finais de ciclo realizam-se em duas fases com uma única chamada cada,
sendo a 1º fase obrigatória para todos os alunos, à exceção de:
- Frequentem o 9º ano de escolaridade e não tenham obtido aprovação na avaliação
sumativa final;
- Tenham ficado retidos por faltas, no 9º ano de escolaridade, pela aplicação do
previsto na alínea b) do nº 4 do artigo 21º da lei no 51/2012, de 5 de setembro.
As provas finais no 9º ano de escolaridade realizam-se numa fase única com duas
chamadas, sendo que a primeira chamada tem caráter obrigatório e a segunda chamada
destina-se a situações excecionais devidamente comprovadas, que serão objeto de análise.
A não realização das provas finais implica a retenção do aluno no 9º ano de
escolaridade.
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A classificação final a atribuir a cada uma destas disciplinas (Português, Português
Língua Não Materna e Matemática) no exame, na escala de 1 a 5, é calculada de acordo com a
seguinte fórmula, arredondada às unidades
CFD = (7 x CIF + 3 x CP) / 10
Em que:
CFD = classificação final da disciplina;
CIF = classificação interna final;
CP = classificação da prova final.
Os alunos abrangidos pelo decreto-lei nº3/2008, de 7 de janeiro serão avaliados de
acordo com legislação específica.
Este ponto da avaliação sumativa externa poderá vir a ser alterado, após a
publicação do regulamento de exames 2017.
3.5.1. Calendário das provas de aferição

Calendário das provas de aferição do ensino básico

Fase única

Entre 2 e 9 de maio

2.º ano
Expressões Artísticas
e Físico-Motoras

quinta-feira
8 de junho

segunda-feira
12 de junho

segunda-feira
19 de junho

quarta-feira
21 de junho

9h00 — 5.º ano
História e Geografia
de Portugal (57)

9h00 — 8.º ano
Português (85)

9h00 — 2.º ano
Português
e Estudo do Meio
(25)

9h00 — 2.º ano
Matemática
e Estudo do Meio
(26)

11h00 — 8.º ano
Ciências Naturais
e Físico-Química
(88)

11h00 — 5.º ano
Matemática
e Ciências Naturais
(56)

A disponibilização das fichas individuais de aluno e dos resultados globais das provas de aferição
tem lugar até ao início do ano letivo de 2017-2018.

Calendário das provas finais do 3.º ciclo
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1.ª Fase

2.ª Fase

segunda-feira
19 de junho

quinta-feira
22 de junho

terça-feira
27 de junho

quinta-feira
20 de julho

sexta-feira
21 de julho

segunda-feira
24 de julho

9h30 — 9.º ano
PLNM (93) (94)

9h30 — 9.º ano
Português (91)
Português
Língua Segunda
(95)

9h30 — 9.º ano
Matemática
(92)

9h30 — 9.º ano
PLNM (93) (94)

9h30 — 9.º ano
Português (91)
Português
Língua
Segunda (95)

9h30 — 9.º ano
Matemática
(92)

Afixação de pautas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 de julho

Afixação de pautas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 de agosto

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 de agosto

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 de agosto

3.6. Critérios de progressão e de retenção
Nos anos não terminais de ciclo, a decisão de progressão do aluno ao ano de
escolaridade seguinte é uma decisão pedagógica e deverá ser tomada sempre que o professor
titular de turma, ouvido o competente Conselho de Docentes, no 1.º Ciclo, ou o Conselho de
Turma, nos 2º e 3º Ciclos, considere que as aprendizagens realizadas permitem o atingir das
metas, agora definidas, para o final do respetivo ciclo.
Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos para um ano não terminal de
ciclo que, fundamentadamente, comprometam a aquisição de conhecimentos e o
desenvolvimento das capacidades definidas para um ano de escolaridade, o professor titular
de turma, ouvido o conselho de docentes, determina a retenção do aluno no mesmo ano de
escolaridade. Esta situação não se aplica ao 1º ano de escolaridade.
Anos de
escolaridade

1º Ano

2º e 3º Anos

N.º de disciplinas com nível inferior a 3/Satisfaz

Efeitos no final do
3.º Período

Independente da avaliação nas disciplinas, de acordo com nº 2 e 3
do artigo 22.º da Lei n.º 30/2002, de 20 de dezembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 3/2008, de 18 de janeiro.

TRANSIÇÃO
AUTOMÁTICA

Independente da avaliação, exceto se tiver atingido o número legal
de faltas injustificadas e não tiver obtido aprovação na ARI

NÃO TRANSITA

Aluno com nível inferior a Suficiente em Português e Matemática

NÃO TRANSITA

Aluno com nível inferior a Suficiente em duas disciplinas, desde
que não simultaneamente a Português e Matemática

4º e 6º Anos

Aluno com nível inferior a três/Suficiente em Português e
Matemática

TRANSITA
NÃO APROVADO
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Aluno com nível inferior a três/Suficiente em 3 ou mais disciplinas.

5º, 6º, 7º e 8º
Anos

Aluno com nível inferior a três em 2 ou menos, disciplinas, desde
que não simultaneamente a Português e a Matemática.

TRANSITA

Aluno com 3, ou mais, disciplinas com nível inferior a três, ou com
nível inferior a 3 simultaneamente em Português e Matemática.

NÃO TRANSITA

Aluno com nível 1 simultaneamente em Português e Matemática.
Aluno com nível inferior a 3 em 3 ou mais disciplinas, desde que
não sejam a Português e/ou Matemática com nível 2.

NÃO APROVADO
(não admitido a
Prova Final)

Aluno com 3 níveis inferiores a 3, desde que tenha nível 2 a
Português e/ou Matemática.
9º Ano

Aluno com 4 níveis inferiores a três, desde que tenha nível 2 a
Português e Matemática.

Admitido a Prova
Final
(*)

Aluno com 2 ou menos níveis inferiores a três, desde que não tenha
nível 1 cumulativamente a Português e Matemática.
Aluno com nível inferior a três em Português e Matemática.
Aluno com nível inferior a três em 3 ou mais disciplinas.

NÃO APROVADO
(após exame)

A disciplina de Educação Moral e Religiosa, o Apoio ao Estudo e as disciplinas de
oferta complementar, não são consideradas para efeitos de progressão de ano e conclusão de
ciclo.
Em todos os anos, tanto em anos terminais de ciclo como em anos não terminais, a
retenção traduz-se na repetição de todas as áreas e disciplinas do ano em que o aluno ficou
retido.
4. Autoavaliação
A boa gestão do Agrupamento requer, em primeiro lugar, uma noção muito realista
dos seus sucessos e das suas fraquezas, dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos.
Para tal, é sem dúvida necessário que seja realizado um trabalho frequente, sério e
rigoroso de autoavaliação, que no nosso Agrupamento é apelidado de Observatório da
Qualidade.
O Observatório da Qualidade integra, na sua equipa, representantes dos vários
elementos da comunidade educativa: docentes, não docentes, encarregados de educação e
elementos da comunidade.
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OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E AÇÕES

Assim, e na sequência dos resultados obtidos pelo observatório, foram definidos os
pontos fortes e fracos, os quais constituíram a base da elaboração do Projeto de
Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento e do Plano de Promoção do Sucesso.
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AVALIAÇÃO

III. Avaliação do Projeto de Desenvolvimento Curricular
A avaliação do Projeto de Desenvolvimento do Currículo de Agrupamento deve ser um
processo contínuo, de modo a permitir uma adequada flexibilização. Atendendo a que este
processo deve obedecer a princípios de diferenciação, adequação e flexibilização, a avaliação
do projeto deverá acompanhar os ajustamentos e adaptações que forem sendo introduzidos.
O projeto é avaliado pelo Conselho Pedagógico, sempre que as circunstâncias o
aconselhem, sem prejuízo de o ser obrigatoriamente no final de cada ano letivo.
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Anexos
A - Orientações para a elaboração dos projetos de trabalho de grupo/turma
Este documento é elaborado pelo docente titular da turma (no caso da Educação PréEscolar e do 1º Ciclo) ou pelo Conselho de Turma (no caso dos 2º e 3º Ciclos), em reuniões
iniciais, tendo em conta a realidade encontrada e a caracterização inicial do grupo/turma e
da diagnose.
De forma a assegurar o cumprimento dos currículos e a realização das atividades, bem
como a resolução dos problemas diagnosticados, qualquer projeto de trabalho de turma
estará sempre sujeito a alterações, reajustamentos e avaliações. Os momentos de avaliação
do projeto curricular de turma correspondem aos momentos de avaliação sumativa interna de
final do período.

A.1. Linhas orientadoras para a elaboração dos projetos de trabalho de turma (préescolar)
1. Diagnóstico
- Caracterização do grupo
- Identificação de interesses e necessidades
- Levantamento de recursos
2. Fundamentação das opções educativas (tendo em conta o diagnóstico efetuado e as
grandes opções educativas definidas no Projeto Curricular do Agrupamento)
3. Metodologia
4. Organização do ambiente educativo
- Do grupo
- Do espaço
- Do tempo
- Da equipa
- Do estabelecimento educativo
5. Intenções de trabalho para o ano letivo
- Opções e prioridades curriculares
- Objetivos/efeitos esperados
- Estratégias pedagógicas e organizativas previstas das componentes educativa e de apoio à
família
- Previsão dos intervenientes e definição de papéis
6. Previsão de procedimentos de avaliação
- Dos processos e dos efeitos
- Com as crianças
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- Com a equipa
- Com a família
- Com a comunidade educativa
7. Relação com a família e outros parceiros educativos
8. Comunicação dos resultados e divulgação da informação produzida
9. Planificação das atividades
10. Avaliação final
- Atividades desenvolvidas (o que se fez, quando, como e onde)
- Recursos mobilizados (humanos, físicos, materiais e financeiros)
- Ambiente de trabalho (relação da equipa, relação do grupo de crianças, relação com os
outros parceiros, adesão dos intervenientes no projeto)
- Efeitos (na prática educativa, na aprendizagem das crianças, no grupo, nas famílias, na
equipa, no jardim de infância)
- Avaliação final
- Perspetivas para o ano letivo seguinte

A.2. - Linhas orientadoras para a elaboração dos projetos de trabalho de turma (Ensino
Básico)
1.

Caraterização da turma
1.1. Relação dos alunos
1.2. Fotografias
1.3. Corpo docente
1.4. Representantes da turma
1.5. Representantes dos pais e encarregados de educação:
1.6. Caracterização global

2.

Articulação de conteúdos/ temas

3.

Plano de atividades da turma

4.

Listagem de conteúdos não lecionados

5. Proposta de trabalho para o ano letivo seguinte
5.1. Alunos com problemas de integração na turma
5.2. Alunos a destacar
5.3. Aprendizagem
5.4. Propostas de alunos para apoio pedagógico acrescido/ apoio ao estudo
6. Encaminhamento de alunos para outras respostas educativas/formativas
7. Orientações para a constituição de turmas no próximo ano letivo
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