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INTRODUÇÃO 
 

 

O Projecto Curricular de Agrupamento traduz um conjunto de processos e acções 

que concretizam as orientações curriculares de âmbito nacional em propostas 

globais de intervenção pedagógico-didáticas, adequando-as ao contexto do 

Agrupamento. Este processo de construção e de adequação do currículo  deve 

ter em conta as necessidades dos alunos e concretizar-se em sede de 

departamento para articulação e sequencialidade dos conteúdos, dando origem a 

aprendizagens significativas, numa perspectiva integrada e interdisciplinar de 

saberes. 

 

LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO 
 

 

 
Figura 1 – Escolas que constituem o Agrupamento, excepto EB1 Rainha D. Estefânia  
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HORÁRIO  DE FUNCIONAMENTO  DAS  ESCOLAS 
 

 

Jardim de Infância 
• As actividades educativas funcionam das 9:00 às 15:00 horas. 

• A Componente de Apoio à Família funciona das 8:00 às 9:00 horas e das 

15:00 às 19:00 horas, de acordo com as necessidades das famílias. 

• O horário de atendimento aos pais e encarregados de educação, com 

marcação prévia, efectua-se das 15:30 às 17:00 horas. 

 

Escolas do 1.º ciclo 
• As actividades curriculares funcionam em regime normal, excepto na EB1 

Rainha Dona Estefânia que funciona em regime duplo da tarde. 

• Nas escolas em regime normal, as actividades iniciam-se às 9:00 horas e 

terminam às 17:30 horas, sendo 5 horas de componente lectiva e 2 horas 

de Actividades de Enriquecimento Curricular. 

• A Componente de Apoio à Família funciona das 8:00 às 9:00 e das 17:30 às 

19:00 horas. 

 

Escola EB 2,3 Eugénio dos Santos 
•  As actividades lectivas funcionam em dois turnos, em regime diurno. 

•  O turno é constituído por 3 blocos lectivos de 90 minutos, tendo o 1.º 

bloco início às 8h 15 minutos, o último bloco a terminar às 13h15m. O 

turno da tarde começa às 13h 30 minutos e termina às 18h 30 minutos. 
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ÓRGÃOS  E  ESTRUTURAS 
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HORÁRIO DAS REUNIÕES DAS ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 
 
 
 

• As reuniões de Conselho Pedagógico funcionam normalmente à quarta-

feira, a partir das 16:00 horas, devendo esta situação ser considerada na 

elaboração dos horários dos docentes com assento neste órgão. 

• Os Departamentos, Subdepartamentos e Conselhos de Docentes reúnem, 

preferencialmente, em data posterior às reuniões do Conselho 

Pedagógico, na hora previamente definida na elaboração dos horários. 

• As reuniões de Conselho de Turma realizam-se em horário compatível 

com os respectivos docentes ou a partir das 18h 35 minutos. 

• O Conselho de Directores de Turma reúne a partir das 18h 35 minutos. 

 

DESENHOS  CURRICULARES 
 
 
 

PRÉ-ESCOLAR 

Áreas de Conteúdos Carga horária 
semanal 

Conhecimento do mundo 

Total: 25 h 

Formação pessoal e social 

Expressão/comunicação 
- domínio das expressões 
- domínio da linguagem e abordagem à escrita 
- domínio da Matemática 

Figura 2 – Áreas de conteúdos da educação pré-escolar 
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1.º CICLO 1.º ao 4.º Ano 

Áreas curriculares disciplinares Carga horária 
semanal 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Estudo do Meio 
Expressões 

8h 
7h 
5h 

 5h* 

Áreas curriculares não disciplinares 

Área de Projecto 
Estudo Acompanhado 

Formação Cívica 

* Gestão flexível do 
horário 

EMR (facultativa) 1h 

 Total: 25 h 
Atividades de Enriquecimento Curricular: 
• Inglês 
• Atividade Física e Desportiva 
• Atividades Lúdico Expressivas 
• Apoio ao Estudo 

10 X 45 min 

Figura 3 – Currículo do 1º ciclo 

 

2.º CICLO 5º Ano 6º Ano 

Áreas curriculares disciplinares X45 min 

Português 6 6 

Inglês 3 3 

História e Geografia de Portugal 3 3 

Matemática 6 6 

Ciências da Natureza 3 3 

EV 2 2 

ET 2 2 

EM 2 2 

EF 3 3 

EMR (facultativa) 1 1 

Apoio ao estudo 5 5 

Oferta Complementar 

Formação Cívica 1 1 

Actividades de enriquecimento: constantes no PAA e/ou nos PCT 
Figura 4 –  Currículo do 2º ciclo 
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3.º CICLO 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Áreas curriculares disciplinares x 45min 

Português 5 5 5 

Inglês 3 2 3 

Francês 3 3 2 

História 2 3 3 

Geografia 3 2 3 

Matemática 6 6 6 

Ciências Naturais 3 3 3 

Ciências Físico-Químicas 3 3 3 

EV 2 2 3 

TIC 
Oferta de Escola 2 2 - 

EF 3 3 3 

EMR (facultativa) 1 1 1 

Oferta Complementar 

Formação Cívica 1 - - 

Actividades de enriquecimento: constantes no PAA e/ou nos PCT 

Figura 5 – Currículo do 3º ciclo 

 

OFERTA COMPLEMENTAR 
 

Formação Cívica 
A Formação Cívica visa a educação para a cidadania, contribuindo para a 

formação de futuros cidadãos responsáveis, críticos, activos e intervenientes. É 

fomentada a participação dos alunos na vida da turma, do agrupamento e da 

comunidade. Esta área é leccionada pelo professor titular de turma, no 1º ciclo e 

pelo Director de Turma nos 2º e 3º ciclos. 
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A Formação Cívica deve ser um espaço aberto ao diálogo e ao intercâmbio de 

experiências vividas pelos alunos, orientada para o desenvolvimento pessoal e a  

participação democrática. 

 

OCUPAÇÃO DE ALUNOS NA AUSÊNCIA DO PROFESSOR 
 

Pré-escolar 
No caso de faltas imprevistas, as crianças serão entregues ao Coordenador de 

Departamento, que deve ter sempre preparados planos de actividades 

adequados aos diferentes grupos. 

1.º ciclo  
Considerando a possibilidade duma falta previsível, o professor titular de turma, 

de acordo com a lei, deixará a planificação e os materiais de trabalho 

correspondentes para que o professor de apoio educativo que o irá substituir 

possa leccionar os conteúdos previstos e/ou proceder à consolidação de outros já 

leccionados. Será desejável, neste caso, que anteriormente à falta, o professor 

titular converse com o professor de apoio educativo de modo a articular 

procedimentos. 

No caso de faltas imprevistas, os alunos serão acompanhados ao professor de 

apoio educativo ou Coordenador de escola, que devem ter sempre preparados 

diferentes planos de actividades, adequados aos diferentes anos. 

De acordo com os recursos da escola, as actividades poderão também 

contemplar visitas à Biblioteca e devem recorrer a diversas estratégias 

educativas, nomeadamente uso de meios informáticos, exploração de canções ou 

vídeos que permitam àquele professor e àqueles alunos, naquelas circunstâncias, 

aproveitar com qualidade pedagógica o tempo que partilham. 

Se se vier a verificar o caso de, no mesmo dia, faltarem mais de dois 

professores, então deverá proceder-se à distribuição de uma das turmas por 

outras salas, considerando os anos de escolaridade que melhor se adequem. 
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2.º e 3.º ciclos  
No caso de faltas previstas, o professor comunica à direcção e entrega, na 

reprografia, o respectivo plano de aula e materiais. 

A. As atividades a desenvolver na falta de algum professor subordinam-se às 

seguintes prioridades: 

1º - Execução  da  planificação da aula deixada pelo professor em falta; 

2º- Quando o professor de substituição for professor da turma, promove 

actividades da sua disciplina; 

3º - Leitura. 

 

B. Critérios a utilizar na gestão dos professores para as substituições  

1° Professor da disciplina 

2° Professor da turma 

3° Professor do mesmo ciclo 

4° Rotação de professores 

 

C. PROCEDIMENTOS 

a. Até 5 minutos após o toque de entrada, o funcionário do bar dos 

professores ou reprografia registará, em impresso colocado em placard 

específico, as turmas, disciplinas e respectivas salas para substituição; 

b. Os professores, de acordo com os critérios acima enunciados, devem 

distribuir-se pelas diferentes turmas. Conforme o caso devem levar os 

materiais a utilizar ou a chave do cacifo dos livros (chaveiro situado na 

sala de professores, por cima dos livros de ponto). 

c. Dado ser possível ou necessário substituir em cada 45m, (caso das aulas de 

½ bloco em várias disciplinas), os professores que façam substituições 

apenas do primeiro bloco, devem também ir à sala de professores na 

altura do toque intermédio.  
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d. As aulas de Educação Física não têm substituição, devido à especificidade 

do espaço de aula. 

e. O professor leva o livro de ponto da turma e regista o sumário, as faltas 

dos alunos e assina. 

f. Está, na sala de professores, um livro de ponto específico para as aulas de 

substituição onde, no final da aula, cada professor deve assinar e indicar a 

turma em que fez substituição. 

 

PROJECTOS  
 

O Agrupamento desenvolve vários projectos de modo a promover o sucesso 

educativo dos alunos, nomeadamente, entre outros:  

- Plano da Matemática; 

- Plano Nacional de Leitura; 

- Promoção e Educação para a Saúde. 

 

ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR 
 

As actividades de complemento devem permitir aos alunos dos 2º e 3º ciclos 

desenvolver competências específicas em determinadas áreas, assim como 

complementar as desenvolvidas nas diferentes disciplinas e áreas curriculares 

não disciplinares. Estas actividades devem assumir-se como espaços de 

aprendizagem informal, facilitadores do desenvolvimento integral dos alunos, 

nomeadamente nos aspectos de socialização, contribuindo para a formação de 

futuros cidadãos conscientes, activos e participativos. 

No âmbito do PCT os docentes, quando julgarem benéfico, deverão encaminhar 

os alunos para a frequência de actividades de complemento curricular 
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Desporto Escolar  
As actividades de desporto escolar visam proporcionar aos alunos o 

aperfeiçoamento das técnicas desportivas, de acordo com a modalidade 

escolhida, o desenvolvimento do espírito de cooperação e respeito mútuo, bem 

como experiência na prática de competição desportiva formal, num ambiente 

regulado por critérios pedagógicos.  

Funcionam os seguintes Grupos-Equipa: 

• Ténis de Mesa 

•  Voleibol 

•  Basquetebol 

•  Ginástica Acrobática, 

•  Atletismo  

•  Patinagem 

• Futsal 

 

Clubes 
De acordo com os recursos disponíveis, a escola possibilita a inscrição facultativa 

em Clubes, de que são exemplo:  

• Clubes de Música (flauta e guitarra) 

• Atelier de Artes 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 

 

A biblioteca é um espaço privilegiado da vivência da comunidade escolar. 

Constitui um recurso essencial ao desenvolvimento do currículo, não devendo ser 

vista como um simples serviço de apoio à atividade letiva ou apenas um espaço 

autónomo de aprendizagem e ocupação de tempos livres, mas como um centro 

de cultura e de desenvolvimento de competências. 
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CURRÍCULOS 
 

 

O Agrupamento Eugénio dos Santos tem como referente o currículo nacional, 

dadas as expectativas dos alunos e encarregados de educação, com as devidas 

adequações à sua realidade.  

Os currículos de cada disciplina estão disponíveis na página electrónica do 

agrupamento – www.eb23.eugenio-santos.rcts.pt 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO  
 

«A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, 
permitindo uma recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, 
apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das 
aprendizagens.» 

Despacho Normativo n.º 14/2011 de 18-11 

 «A avaliação tem por objetivo a melhoria do ensino através da verificação 
dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da 
aferição do grau de cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas 
para os níveis de ensino básico ...»     

      Decreto-Lei nº 139/2012 de 5-7 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL 
 

Os critérios de avaliação interna usados no Agrupamento decorrem de 
vários normativos legais, nomeadamente: 

 
Ensino Pré-escolar 

 

Despacho n.º 5220/97, de 4 de Agosto 
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

Decreto-Lei nº 241/2001 de 30 de Agosto  
Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador de Infância 
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Ofício Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de Outubro da DGIDC  
Gestão do Currículo na Educação Pré-escolar 

Circular nº.: 4 /DGIDC/DSDC/2011 - 11/04/2011 

Metas de Aprendizagem definidas para o final da educação pré-escolar 

 
Ensino Básico 

 

Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 21/2008 de 12 de Maio de 2008 

Define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos 
básico e secundário dos sectores público, particular e cooperativo. 

Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho 

Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão curricular do 
ensino básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das 
capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do 
currículo dos ensinos básico e secundário. 

Despacho Normativo nº 24-A/2012, de 6 de dezembro 
Estabelece os princípios e os procedimentos a observar na avaliação das 
aprendizagens. 
 
 
MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 
 
"A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente 
formativa, desenvolvendo-se num processo contínuo e interpretativo que 
procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá 
tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como 
as vai ultrapassando." 

Circular n.º 4 /DGIDC/DSDC/2011 

 
De acordo com Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, as modalidades de 
avaliação são: 

“A avaliação diagnóstica realiza -se no início de cada ano de escolaridade ou 
sempre que seja considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de 
diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de 
facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e 
vocacional.”  
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"A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma 
variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da 
aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem (...)" 

“A avaliação sumativa traduz -se na formulação de um juízo global sobre a 
aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e 
certificação, e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores  (…) 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades 
do Ministério da Educação e Ciência (...)” 

Assim, o nível a atribuir a cada aluno, em cada disciplina que compõe o seu 
plano de estudos, tem em conta os domínios dos conhecimentos/capacidades e 
atitudes e será apurado com base nos resultados obtidos pelo aluno em todos os 
instrumentos de avaliação de acordo com os critérios específicos definidos por 
cada Departamento/ Subdepartamento, os quais estão em conformidade com os 
Critérios Gerais de Avaliação. 

 

 

DOMINIOS PARÂMETROS PONDERAÇÃO 
(%) 

CONHECIMENTOS 

E 

CAPACIDADES  

 

 

 

• Adquire, compreende, relaciona e aplica 
conhecimentos/conceitos.  

• Interpreta documentos em vários suportes. 
• Aplica técnicas estudadas em situações concretas de 

trabalho. 
• Desenvolve raciocínios/capacidades. 
• Participa nas atividades de aprendizagem, 

utilizando a metodologia proposta. 
• Utiliza uma linguagem adequada ao contexto. 
• Utiliza de forma adequada a língua portuguesa. 
• Utiliza as Tecnologias de Informação e Comunicação 

em situações diversificadas de aprendizagem. 
• Pesquisa, recolhe, seleciona, trata e comunica a 

informação. 

Entre 
80% e 95% 

 

ATITUDES 

• É assíduo e pontual. 
• Cumpre as regras estabelecidas para as atividades 

em que participa.  
• Responsabiliza-se na realização de tarefas. 
• Revela espírito de equipa e de entreajuda, 

exprimindo a sua opinião e respeitando a dos outros. 

Entre  
5% e 20%  
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 Os instrumentos usados na avaliação devem ser concebidos e aplicados de 

forma a ter em conta os diversos aspetos a avaliar. 

Os resultados da avaliação formativa serão comunicados aos alunos / 

encarregados de educação através de percentagens no caso de fichas de 

avaliação no 2º e 3º ciclos e das seguintes menções nos restantes elementos de 

avaliação: 

1º ciclo: Não Satisfaz / Satisfaz / Satisfaz Bem / Satisfaz Muito Bem 

2º e 3º ciclos: Fraco / Não Satisfaz / Satisfaz / Satisfaz Bem / Satisfaz Muito 

Bem 

No caso de as menções traduzirem percentagens, a correspondência será a 

seguinte: 

1º ciclo: Não Satisfaz -------- 0% a 49% 

 

Satisfaz ------------- 50% a 69% 

 

Satisfaz Bem ------- 70% a 89% 

 

Satisfaz Muito Bem-   90% a 100% 

     2º e 3º ciclos: Fraco----------------- 0% a 19% 

 

Não Satisfaz -------- 20% a 49% 

 

Satisfaz ------------- 50% a 69% 

 

Satisfaz Bem ------- 70% a 89% 

 

Satisfaz Muito Bem-   90% a 100% 

Nota: A não comparência injustificada do aluno ao momento de avaliação implica a 

atribuição da classificação de zero % nessa avaliação.  

A avaliação sumativa efetua-se no final de cada período e expressa-se nos 

seguintes termos: 

Pré- escolar: Em aquisição /Adquiriu 
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1º ciclo: Descrição do desempenho, por área curricular, com exceção das 
disciplinas de Português e Matemática no 4º ano que se expressa na 
escala de 1 a 5. 

 
2º e 3º ciclos: Escala de 1 a 5. 
 

 
TIPIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE DESEMPENHO  

POR NÍVEIS DE AVALIAÇÃO 
 

1 2 3 4 5 

• Não adquire  
conhecimentos 
básicos  nem 
desenvolve 
capacidades.       
 
• Manifesta 
indisponibilidade 
sistemática para 
participar. 
 
• Manifesta de 
forma sistemática 
falta de trabalho, 
interesse, 
respeito, 
empenho e 
responsabilidade. 

• Não adquire os 
conhecimentos 
essenciais nem 
desenvolve 
capacidades.     

 

• Participa de 
forma 
insatisfatória. 
 
• Manifesta falta 
de trabalho, 
interesse, 
respeito, 
empenho e 
responsabilidade 

• Adquire os 
conhecimentos 
essenciais e 
desenvolve 
capacidades.      

 

• Participa de 
forma 
adequada. 
 
• Manifesta 
trabalho, 
interesse, 
respeito, 
empenho e 
responsabilida
de 

• Adquire bem os 
conhecimentos 
e desenvolve 
capacidades.      

 

• Participa de 
forma bastante 
satisfatória. 

 

• Manifesta 
bastante 
trabalho, 
interesse, 
respeito, 
empenho e 
responsabilidade 

• Adquire muito 
bem os 
conhecimentos 
e desenvolve 
capacidades.      

 

• Participa com 
autonomia e 
iniciativa. 
 
• Manifesta de 
forma 
sistemática um 
excelente 
desempenho em 
termos de 
trabalho, 
interesse, 
respeito, 
empenho e 
responsabilidade 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS COM CURRÍCULO ESPECÍFICO 
INDIVIDUAL 

 
 

 
Os alunos que tenham no seu PEI a medida “currículo específico individual”, 
ficam dispensados de fazer as provas finais dos 4º, 6º anos e 9º anos.  
 
A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos expressa-se numa 
menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, 
acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno. 
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DOMÍNIOS PARÂMETROS 

CONHECIMENTOS 

E 

CAPACIDADES 

 

Adquire conhecimentos 

Aplica conhecimentos 

Participa nas atividades propostas 

ATITUDES 

É assíduo e pontual 

Adequa atitudes e ajusta o seu comportamento aos 
diferentes contextos 

Cumpre as regras estabelecidas para as atividades em 
que participa 

 A quantificação dos domínios é estabelecida no PEI.  

 

 AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

Menção  

Insuficiente Atingiu entre 0% a 49% dos objetivos definidos 

Suficiente Atingiu entre 50% a 59% dos objetivos definidos 

Bom Atingiu entre 60% a 69% dos objetivos definidos 

Muito Bom Atingiu entre 70% a 100% dos objetivos definidos 

 

 

Os critérios específicos de cada disciplina estão disponíveis na página eletrónica 

do agrupamento – www.eb23.eugenio-santos.rcts.pt 
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CONDIÇÕES DE PROGRESSÃO  
 

FINAL DE CICLO 

4º, 6º e 9º ANOS 

 
No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o aluno não progride e 
obtém a menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 
 
a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas áreas 
disciplinares ou disciplinas de Português (ou PLNM) e de Matemática; 
 
b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas, no caso 
dos 2.º e 3.º ciclos, e tiver obtido classificação inferior a 3 em Português (ou 
PLNM) ou em Matemática e simultaneamente menção não satisfatória nas 
outras áreas disciplinares, no caso do 1.º ciclo. 
 
Despacho	  normativo	  n.º	  24-‐A/2012,	  Artigo 13.º 
 

 

ANOS NÃO TERMINAIS DE CICLO 

1º ANO 

 
No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido 
ultrapassado o limite de faltas e, após cumpridos os procedimentos previstos 
no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o professor titular da turma em 
articulação com o conselho de docentes, quando exista, decida pela retenção 
do aluno. 
 
Despacho	  normativo	  n.º	  24-‐A/2012,	  Artigo 10.º 
 

 

2ºe 3º ANOS 

 
A decisão de transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte reveste 
caráter pedagógico e é tomada sempre que o professor titular de turma 
considere que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e 
desenvolvido as capacidades essenciais para transitar para o ano de 
escolaridade seguinte. 
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5º ANO 

 
O aluno não progride se obtiver classificação inferior a 3 em 4 ou mais 
disciplinas. 
 
O Conselho de Turma pode decidir pela progressão de um aluno que obteve 
nível inferior a 3 em 3 disciplinas. 
 
O Conselho de Turma deve ponderar cada caso, considerando os seguintes 
parâmetros: 

• Comportamento 
• Assiduidade 
• Desempenho em Estudo Acompanhado e Formação Cívica 
• Empenho nas aulas de apoio pedagógico acrescido 
• Idade/ Retenções 
• Condições de saúde e/ou familiares 
• Situação de carácter excepcional que, comprovadamente, tenha 

perturbado o processo de ensino-aprendizagem 
 

 
 
 

7º e 8º ANOS 

 
O Conselho de Turma pode decidir pela progressão de um aluno que se 
encontre numa das  seguintes situações: 
- Língua Portuguesa e Matemática com nível inferior a 3; 
- 3 disciplinas com nível inferior a 3 desde que não integrem 
cumulativamente Língua Portuguesa e Matemática; 

 
O Conselho de Turma deve ponderar cada caso, considerando os seguintes 
parâmetros: 

• Comportamento 
• Assiduidade 
• Desempenho em Estudo Acompanhado e Formação Cívica 
• Empenho nas aulas de apoio pedagógico acrescido 
• Idade/ Retenções 
• Condições  de saúde e/ou  familiares 
• Situação de carácter excepcional que, comprovadamente, tenha 

perturbado o processo de ensino-aprendizagem 
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AVALIAÇÃO  DO  PROJECTO  
 

O PCA deverá ser analisado e discutido por todos os intervenientes e conduzir a 

uma apreciação global do trabalho a desenvolver de modo a potenciar os pontos 

fortes e melhorar os que se consideram menos conseguidos ao nível do Projecto 

Educativo.  

 

 


