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O Plano Anual da Turma X do Xº ano consiste em 5 unidades de planeamento (Etapas) que se organizam 

em torno dos mesmos objectivos. 

 

1ª ETAPA / AVALIAÇÃO INICIAL – Nesta etapa existe uma orientação para os objectivos específicos da 

avaliação inicial. Começando no início do ano lectivo e terminando ao fim de 6 semanas, entre 17 de Setembro e 26 

de Outubro (X tempos lectivos).  

A Avaliação Inicial serve para: 

 Identificar as aptidões dos alunos em cada matéria; 

 Constatar matérias “fracas”; 

 Constatar alunos com mais dificuldade; 

Etapa Datas Duração 
Nº de 
aulas 

Nª Unidades 
Didácticas Matérias 

1ª Avaliação inicial 
17 Setembro a 

26 Outubro 
6 Semanas  3 Todas 

2ª Aprendizagem e 

Desenvolvimento 
29 Outubro a 18 

Janeiro 
9 Semanas  4 

2 a 3 matérias mais fracas  
(resultado da avaliação inicial) 

3ª Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

21 Janeiro a 15 
Março 

7 Semanas  3 
Restantes matérias e matéria 

mais fraca 

4ª Desenvolvimento 

e Aplicação 

2 Abril a 17 
Maio 

7 Semanas  3 Todas 

5ªConsolidação e 

Antecipação 
20 Maio a 7/14 

Junho 
3/4 Semanas  1 Nível do ano seguinte 
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1º PERÍODO 
nº aulas 

 
 

 

 2º PERÍODO   
nº aulas 

 
 

 

3º PERÍODO          
  nº aulas 

   
AVALIAÇÃO 

INICIAL 
17/ 9 a 26 /10              

6 semanas 
 

 

NATAL CARNAVAL PÁSCOA 

APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

29/10 a 15/3  
9+7 semanas 

 

DESENV. E 
APLIC.           

2/4 a  17/5       

7 semanas 

CONSOL. 
ANTECIP.           

20/5 a 7/14/6  

3/4 semanas 
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 Recolher dados para validar os critérios; 

 Definir a prioridade de desenvolvimento (pelas matérias e conteúdos específicos); 

 Definir o grau de exigência; 

 Determinar os grupos de nível; 

 Determinar a estratégia global para a concretização do currículo real; 

 Definir as grandes etapas do ano lectivo; 

 Definir a prioridade, a organização e os processos da etapa seguinte; 

 Promover a aprendizagem das formas de organização e das rotinas de trabalho; 

 Proceder à revisão e actualização dos resultados obtidos no ano anterior. 

 

Sendo assim, esta etapa é alargada o suficiente, entre 6 e 7 semanas, permitindo: 

 Observar todos os alunos em pequenos períodos de observação e muitas vezes; 

 Observar os alunos em todas as matérias; 

 Os alunos passarem por situações variadas de aprendizagem; 

 Ser os alunos a aprender para verificar os ritmos de aprendizagem; 

 Prognosticar com validade e discriminação, ou seja, definir níveis de exigência adequados e diferenciados 

conforme as possibilidades dos alunos da turma; 

 Inserir o conjunto de aulas da etapa seguinte na estratégia do ano. 

 

 

 2ª  e 3ª ETAPA / APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO – Estas duas etapas têm como base a 

aprendizagem e o desenvolvimento das matérias, através de situações de prática orientadas por objectivos 

intermédios, e dependente da avaliação inicial. Neste sentido, as matérias identificadas como sendo mais fracas, 

terão maior destaque no trabalho a desenvolver. Assim a segunda etapa tem a duração de 9 semanas (entre 29 de 

Outubro e 18 de Janeiro), estando previstos X tempos lectivos; e, a terceira etapa tem a duração de 7 semanas (entre 

21 de Janeiro e 15 de  Março), estando previstos X tempos lectivos. 

 

 

 4ª ETAPA / DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO - A quarta etapa orienta-se pelos objectivos terminais, 

correspondendo estes àquilo que se espera que os alunos atinjam no final de uma unidade de aprendizagem, tendo 

assim um carácter de desenvolvimento e aplicação das diferentes matérias. Esta etapa tem a duração aproximada de 

7 semanas (entre 2 de Abril e 17 de Maio), estando previstos X tempos lectivos. 

 

 

5ª ETAPA / CONSOLIDAÇÃO E ANTECIPAÇÃO - Esta última etapa pressupõe uma ideia de consolidação e 

antecipação do ano seguinte. Deve servir para a revisão/consolidação das matérias e proporcionar oportunidades 

acrescentadas aos alunos com dificuldade mais significativas. Esta quinta etapa tem a duração de 3/4 semanas 

(entre 20 de Maio e 7/14 de Junho), estando previstos X tempos lectivos. 

 


