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I – LINHAS ORIENTADORAS 
1. Introdução 

 
O Projecto Curricular do Agrupamento de Escolas Portela e Moscavide é o 
documento que consagra as orientações que adequam o Currículo Nacional do 
Ensino Básico ao Agrupamento, pela definição das prioridades curriculares, sendo o 
suporte para a elaboração dos Projectos Curriculares de Turma. 
Tem o seu enquadramento legal no Decreto-Lei nº 115-A/98 de 4 de Maio, alterado 
pela Lei nº24/99 de 22 de Abril, e também no disposto no Decreto-Lei nº 6/2001 de 
18 de Janeiro e Despacho Normativo n.º 1/2005 de 5 de Janeiro. 
O Projecto Educativo do Agrupamento apresenta, implicitamente, uma visão de 
currículo que se explica pela sua adequação ao estudo do contexto sócio-cultural e 
económico do meio onde, geograficamente, as unidades escolares se inserem e onde 
se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias, segundo os quais a 
Escola se propõe cumprir a sua função educativa. 
Com a elaboração deste documento – Projecto Curricular de Agrupamento – 
definem-se as orientações que permitem ao Agrupamento construir o seu processo 
de autonomia, considerando que este processo ganha voz, pelo pulsar da própria 
Escola, contando para a sua operacionalização as práticas pedagógicas aí 
desenvolvidas. 
O presente documento propicia ainda a compreensão necessária para garantir a 
rectificação e a mudança, pretendendo uma avaliação contextualizada que tenha em 
conta os processos e não apenas os produtos. 
 
 
2. Caracterização Física do Agrupamento 
 
A sede do Agrupamento situa-se na Escola EB 23 Gaspar Correia, sita na Avª das 
Escolas, nº9, na Portela. 
Está inserida na Urbanização da Portela, freguesia da Portela, Concelho de 
Loures. 
 
Esta urbanização onde se insere tem cerca de 30.000 habitantes, fazem igualmente 
parte desta freguesia alguns bairros periféricos de barracas – a Quinta da Vitória e 
três bairros de realojamento: Bairro da Avª Bensaúde, Casas de autoconstrução e a 
nova Quinta da Vitória. Nestes bairros dominam outras etnias e religiões. 
 
Fazem parte deste Agrupamento 2 escolas do 1º ciclo e Jardim de Infância situadas 
na Portela, embora a EB1/JI de Moscavide faça parte da Freguesia de Moscavide. 
Faz ainda parte uma escola situada na Freguesia de Moscavide a EB1 de 
Moscavide. 
Este Agrupamento insere-se assim em duas freguesias: Portela e Moscavide. 
 
 
3. Caracterização do meio envolvente 
 
Este Agrupamento insere-se num meio bastante heterogéneo, tanto do ponto de 
vista sócio-económico como cultural. A Portela onde se inserem 3 escolas tem 
habitantes pertencentes a um estrato sócio-cultural médio e médio-alto. 
Nos bairros periféricos à freguesia da Portela entrecruzam-se populações de etnias 
e religiões diversas. 
A população escolar é basicamente constituída por estes dois estratos sociais e 
culturais. 



Os alunos da freguesia de Moscavide e de outras zonas periféricas, cujos pais ou 
Encarregados de Educação trabalham na freguesia ou da Portela ou de Moscavide 
pertencem a um estrato social médio ou médio-baixo. 
A população estudantil com cerca de 1.500 alunos provém destas duas freguesias e 
ainda de colégios. 
A escola sede tem uma identidade própria, que tem ao longo dos anos, deixado 
marcas, que a distinguem e lhe dão um rosto próprio. Tem tradição de se abrir à 
comunidade e de dar a conhecer os seus projectos e a sua dinâmica. 
Assim este Agrupamento tem recebido colaboração da Autarquia em todos os 
projectos para os quais tem solicitado apoio e participa em todas as iniciativas 
promovidas pela Câmara de Loures e Juntas de Freguesia. 
 
As preocupações do Agrupamento não se limitam única e exclusivamente à simples 
transmissão de conhecimentos, mas pretendem levar os alunos a respeitar os 
valores sociais e cívicos, em que assenta a sociedade onde vivemos, com o objectivo 
de os tornar cidadãos autónomos, livres e responsáveis. 
Leiam-se as metas do Projecto Educativo e as Linhas Prioritárias de Intervenção, 
constantes do mesmo. 
Nestes últimos 3 anos temo-nos focalizado na melhoria do desempenho dos alunos, 
empenhando-nos de diversas formas nesta missão. 
 
 
4. O Patrono (escola sede) 
 
A escola sede tem como patrono Gaspar Correia, cronista do séc.XVI e autor da 
obra “Lendas da Índia”. Esta figura viveu grande parte da sua vida na Índia, onde 
foi secretário de Afonso de Albuquerque. 
Este patrono tem sido fonte de inspiração para diversas actividades já dinamizadas, 
como as Reconstituições Históricas e a participação em actividades culturais, 
ligadas à época dos Descobrimentos. 
No início de cada ano lectivo ou  aquando da Recepção aos alunos de 5º na do 
Agrupamento,, temos contado com a presença do “Gaspar Correia”, personalizado 
num aluno mais velho da escola, que dá a conhecer o nome da escola. 
 
 
5.  Conceito de Projecto Curricular de Agrupamento 

 
O Projecto Curricular de Escola é o conjunto de processos / acções de construção 
colectiva que concretizam as orientações curriculares de âmbito nacional em 
propostas globais de intervenção pedagógico-didácticas, adequando-as ao contexto 
do nosso Agrupamento. Este processo de construção e de adequação do currículo ao 
contexto específico do Agrupamento, tendo em conta as necessidades dos alunos, 
realiza-se no seio dos conselhos de docentes do pré-escolar e do 1º Ciclo do ensino 
básico, Departamentos Curriculares/ áreas/grupos disciplinares pela articulação e 
sequencialidade dos conteúdos, dando origem a aprendizagens significativas, numa 
perspectiva integrada e interdisciplinar de saberes. Para que esta forma de 
desenvolvimento seja realmente concretizada, importa garantir alguns aspectos 
fundamentais para a construção de situações significativas, e que devem mostrar a 
acção do professor: 
- Os alunos devem compreender o que estão a aprender e devem saber relacionar as 
matérias; 
- Os alunos devem sentir-se implicados nas situações de aprendizagem e devem 
participar ao nível da escolha de actividades, de temas e de materiais; 



- Os alunos devem ser estimulados a realizar com sucesso as aprendizagens; 
- Os alunos devem ser implicados no processo de avaliação das suas aprendizagens. 
Neste contexto o Projecto Curricular de Agrupamento encontra-se directamente 
relacionado com o Projecto Educativo do Agrupamento e apoia-se nele para dar 
sentido e voz a uma formação integral do aluno, tendo por base, os valores de 
cidadania que aí se espelham. 
 
No Projecto Curricular de Agrupamento, em articulação com o Projecto Educativo 
de Agrupamento, destacam-se áreas prioritárias de intervenção, que se revestem de 
grande importância para o sucesso escolar dos jovens e para o seu desenvolvimento 
enquanto cidadãos. 
 
6. Áreas prioritárias de intervenção 

 
- Assegurar o domínio da Língua Portuguesa, enquanto suporte fundamental de 
comunicação e expressão, do acesso ao conhecimento, da criação e função da 
cultura e da participação na vida social; 
- Desenvolver a capacidade de resolução de problemas; 
- Desenvolver a capacidade de raciocínio e memória; 
- Promover a aquisição de técnicas elementares de pesquisa e organização de 
dados; 
- Incentivar e desenvolver a cooperação com os outros, a autonomia, o espírito 
crítico e a responsabilidade; 
- Promover o desenvolvimento de valores, atitudes e padrões de comportamento que 
contribuam para a formação de cidadãos conscientes e participativos numa 
sociedade democrática; 
- Promover o espírito de iniciativa e a participação dos alunos na vida escolar; 
- Diminuir a diferença entre os resultados da avaliação externa e os de avaliação 
interna, promovendo um maior sucesso em Língua Portuguesa e Matemática; 
- Fomentar a cooperação, reflexão e articulação curricular intra e interciclos; 
- Investir na divulgação e visibilidade de trabalhos pedagógicos dos alunos; 
- Desenvolver actividades de enriquecimento curricular e projectos de 
desenvolvimento educativo e de ocupação de tempos livres, que promovam o sucesso 
educativo e previnam o insucesso e o abandono escolar; 
- Criar condições que permitam apoiar carências individualizadas e detectar e 
estimular aptidões específicas e precocidades; 
- Desenvolver alternativas para os alunos com dificuldades de acompanhar o 
percurso regular; 
- Continuar a investir no desenvolvimento de sensibilidade estética e criatividade. 
 
 
7. Princípios Orientadores da Acção Pedagógica do Agrupamento: 
 

- Igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso escolares, nomeadamente 
através de medidas de apoio social escolar e de apoio educativo. 
- Diversidade de ofertas educativas, tomando em consideração as necessidades dos 
alunos, por forma a assegurar que todos possam desenvolver as competências 
essenciais e estruturantes definidas para cada um dos ciclos e concluir a 
escolaridade obrigatória. 
- Valorização da diversidade de metodologias e estratégias de ensino e actividades 
de aprendizagem, em particular com recurso a tecnologias de informação e 
comunicação, visando favorecer o desenvolvimento de competências nesta área. 



- Defesa da identidade nacional, através da sensibilização e da consciencialização 
de todos acerca do património natural e cultural e da necessidade da sua 
preservação. 

 
8. Educação para a cidadania 

 
A Educação para a Cidadania concretiza-se ao longo de todo o percurso educativo. É 
um processo de desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e afectivas 
desenvolvidas em situação de estreita ligação com um conjunto de valores que 
caracterizam uma sociedade. 
- Encorajar os alunos a serem agentes participativos e implicados nos processos de 
tomada de decisão que dizem respeito à Escola, numa perspectiva de partilha comum; 
- Promover o conhecimento e o respeito pelo Regulamento Interno; 
- Estimular as relações interpessoais, tendo sempre presente os papéis diferenciados 
atribuídos a cada um dos agentes do processo educativo; 
-Promover a participação em actividades que propiciem a reflexão e o debate; 
- Fomentar a participação em actividades que estimulem o associativismo; 
- Incentivar a realização de intercâmbios culturais e desportivos que desenvolvam a 
interacção com o outro; 

- Promover uma cultura de tolerância e flexibilidade 
 
9. Organização / Funcionamento 

a. Calendário escolar 

De acordo com o legislado para o ano lectivo 2009/2010 este é o calendário a 

cumprir. Foi dado a conhecer a toda a comunidade escolar e entregue uma folha 

de planeamento a alunos e professores no início das actividades escolares. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
- Duração dos períodos escolares: 
 
1º período Início 

Termo 
9 de Setembro 
22 de Dezembro 

2º período Início 
Termo 

2 de Janeiro 
29 de Março 

3º período Início 
Termo 

6 de Abril 
5 de Julho 

 
- Interrupção das actividades escolares dos alunos: 
1ª interrupção 23 de Dez. e 1 de Janeiro 
2ª interrupção 15 a 17 de Fevereiro 
3ª interrupção 29 de Março a 5 de Abril 
 

ENSINO BÁSICO 
 
1º período Início 

Termo 
14 de Setembro 
18 de Dezembro 

2º período Início 
Termo 

4 de Janeiro 
26 de Março 

3º período Início 
Termo 

12 de Abril 
18 de Junho /8 de Junho 
(9ºano) 



- Interrupção das actividades escolares dos alunos: 
1ª interrupção 19 de Dezembro a 3 de Janeiro 
2ª interrupção 15 a 17 de Fevereiro 
3ª interrupção 27 de Março a 11 de Abril 

 
- Momentos de avaliação e classificação: 
1º Período 21 e 22 de Dezembro 
2º Período 29, 30 e 31 de Março 
3º Período 21, 22 e 23 de Junho 

Reuniões intercalares – blocos das turmas 
 

5º2 
Sala A1 

5º5 
Sala A2 

6º2 
Sala A3 

9º4 
Sala A4 

 

5º9 
Sala B3 

6º4 
Sala B4 

   

5º1 
Sala C1 

5º7 
Sala C2 

6º1 
Sala C3 

7º1 
Sala C4 

8º2 
Sala C5 

5º6 
Sala B1 

6º7 
Sala B2 

8º1 
Sala B3 

9º2 
Sala B4 

 

7º4 
Sala C1 

    

7º2 
Sala C1 

    

5º4 
Sala A1 

6º10 
Sala A2 

6º9 
Sala A3 

7º3 
Sala A4 

9º1 
Sala A5 

6º6 
Sala C1 

    

5º8 
Sala B1 

6º3 
Sala B2 

6º8 
Sala B3 

 

8º3 
Sala B4 

 

5º3 
Sala C1 

6º5 
Sala C2 

9º3 
Sala C3 

  

 
Esta ordem no calendário poderá ser alterada período a período, mas os blocos 
são estes. 
 

- Horário de Funcionamento 
 
Os estabelecimentos de ensino que compõem o Agrupamento têm o seguinte horário de 
funcionamento: 
 
Jardins de Infância: 
Horário de Funcionamento Lectivo: das 9:00h às 12:30h e das 14h00 às 15:30h. 
Componente de apoio à família: das 8:00h às 9:00h, das 12:30h às 14:00h e das 
15:30h às 19:00h. 
 
Escolas do 1º Ciclo (EB1/JI da Portela e Moscavide) 
Horário de Funcionamento Lectivo: das 9:00h às 12:30h e das 14h00 às 15:30h. 
Componente de apoio à família: 8:00h às 9:00h, das 12:30h às 14:00h e das 17:30h às 
19:00h. 
 
Escolas do 1º Ciclo (EB1 de Moscavide) 
Horário de Funcionamento Lectivo: funciona em desdobramento das 8.00 às 13.00 e 
das 13.15 às 18.15. 
Actividades de enriquecimento curricular: das 15:30h às 17:30h nas escolas de horário 
normal. Na EB1 de Moscavide funcionam das 10.00 às 12.00 e das 14.00 àsa 16.00 (em 
local cedido pela Junta de Freguesia de Moscavide). 
 



Escola sede de 2.º e 3.º Ciclos – funciona em blocos de 90 minutos e/ou meios blocos de 
45 minutos, com a seguinte distribuição: 
 

Tempos lectivos 

Início Termo 

2ª feira Sala 3ª feira Sala 4ª feira Sala 5ª feira Sala 6ª feira Sala 

8.30 9.15           

9.15 10.00           

10.20 11.05           

11.05 11.50           

12.00 12.45           

12.45 13.30           

13.40 14.25           

14.35 15.20           

15.20 16.05           

16.25 17.10           

17.10 17.55           

As tardes de 4ª feira estão libertas para reuniões e até às 14.30 há actividades de 
enriquecimento curricular. 
 
 

II – FORMAS DE ORGANIZAÇÃO GERAIS 
1. Orientações / Critérios de Distribuição de Serviço Lectivo 

 
Em relação à distribuição do serviço lectivo foram considerados os seguintes aspectos: 
 
Orientações / Critérios de formação de grupos / turmas 
Educação Pré-escolar 
 
Na constituição de turmas da Educação Pré-escolar deste Agrupamento prevalecem a 
eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais existentes e o respeito 
pela legislação em vigor. 
As turmas da Educação Pré-escolar são constituídas em reunião de Conselho de 
Docentes da Educação Pré-Escolar.. 
A constituição de turmas da Educação Pré-escolar deste Agrupamento de Escolas 
fundamentou-se nas orientações previstas no seguinte suportes legislativo: Despacho 
13170/2009 de 30 de Junho. 
 
Nestes termos, na inscrição/renovação de inscrição e constituição de turmas de 
crianças em jardins-de-infância deste Agrupamento de Escolas, determinam-se as 
seguintes prioridades: 
 

1- Deve ser dada preferência às crianças mais velhas, contando-se a idade, para o 
efeito, sucessivamente em anos, meses e dias; 
Em caso de empate devem ter-se em conta as seguintes prioridades: 

1- Crianças com necessidades educativas especiais; 
2- Crianças filhas de pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4º da Lei 
nº90/2001, de 20 de Agosto; 
3-Crianças com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação pretendido; 
4-Crianças cuja residência dos pais e encarregados de educação se situe na freguesia 
em que se localiza o estabelecimento de educação pretendido, ordenadas nos termos 
previstos na alínea b) do artigo 24º do Decreto-Lei nº 542/79, de 31 de Dezembro; 



5-Crianças cuja actividade dos pais e encarregados de educação se desenvolva na 
freguesia em que se situa o estabelecimento de educação pretendido, ordenadas nos 
termos previstos na alínea b) do artigo 24º do Decreto-Lei nº 542/79, de 31 de 
Dezembro; 
 
A inscrição de crianças que completem três anos de idade entre 15 de Setembro e 31 de 
Dezembro é aceite, a título condicional, e ordenada de acordo com as prioridades 
definidas no número anterior, sendo a respectiva frequência garantida caso exista vaga 
no estabelecimento de educação pretendido à data do início das actividades deste; 
 
O número de crianças de cada turma não poderá, ser superior a vinte e cinco; 
As turmas são constituídas com critérios de heterogeneidade entre as idades das faixas 
etárias das crianças; 
Sempre que possível deve respeitar-se o equilíbrio entre as faixas etárias e sexos; 
Quando se tratar, de grupo homogéneo de crianças de 3 anos de idade, não poderá ser 
superior a quinze o número de crianças por turma; 
As turmas respeitam a continuidade/sequencialidade progressiva dos grupos 
constituídos no ano lectivo anterior, salvo situações excepcionais devidamente 
fundamentadas pelo Conselho de Docentes/ Conselho Executivo, ouvido o Conselho 
Pedagógico; 
As turmas com alunos com necessidades educativas especiais resultantes de deficiência 
ou incapacidade comprovadamente inibidora da sua formação são constituídas por 20 
alunos, não podendo incluir mais de dois alunos nestas condições. 
 
1º Ciclo do Ensino Básico 
 
Na constituição de turmas do 1º Ciclo do Ensino Básico deste Agrupamento de Escolas 
prevalecem a eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais existentes 
e o respeito pela legislação em vigor. 
As turmas do 1º Ciclo do Ensino Básico são constituídas em reunião de Conselho de 
Docentes da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
A constituição de turmas do 1º Ciclo do Ensino Básico rege-se pelo Despacho Conjunto 
nº 373/2002 de 23 de Abril, com as alterações efectuadas pelo Despacho nº 13 
765/2004 (2ª série) de 13 de Julho, bem como o Despacho 14026/2007 de 3 de Julho. 
 
As turmas do 1º Ciclo do Ensino Básico são constituídas por 24 alunos, não podendo 
ultrapassar este limite. Este ano lectivo, por imperativos de procura de escolas, este 
número foi ultrapassado e autorizado superiormente. 
As turmas com alunos com necessidades educativas especiais resultantes de deficiência 
ou incapacidade comprovadamente inibidora da sua formação são constituídas por 20 
alunos, não podendo incluir mais de dois alunos nestas condições. Este ano lectivo esta 
situação não foi acautelada por necessidade de dar resposta à procura de escolas de 
alunos da nossa área de influência. 
As turmas dos anos sequenciais podem funcionar com um número de alunos inferior ao 
previsto nos números anteriores, desde que se trate de assegurar o prosseguimento de 
estudos aos alunos que, no ano lectivo anterior, frequentaram a escola com 
aproveitamento. 
Não podem ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção. 
Em cada turma deve ser respeitada a heterogeneidade do público escolar. 
Excepcionalmente podem ser constituídas turmas com projectos devidamente 
fundamentados pelo Conselho de Docentes / Conselho Executivo, ouvido o Conselho 
Pedagógico. 



As turmas do 1º ano de escolaridade respeitam a continuidade/sequencialidade 
progressiva dos grupos da mesma sala de Educação Pré-Escolar, salvo situações 
excepcionais devidamente fundamentadas pelo Conselho de Docentes/ Direcção, 
ouvido o Conselho Pedagógico. 
 Os alunos sujeitos a retenção acompanham o grupo com o qual iniciaram a 
escolaridade, salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas pelo Conselho 
de Docentes/ Direcção, ouvido o Conselho Pedagógico e devidamente autorizadas 
pelos Encarregados de Educação. 
 
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 
 
Os critérios de constituição de turmas do 2º e 3º ciclos do ensino básico, regem-se pelo 
Despacho Conjunto nº 373/2002 de 23 de Abril, com as alterações efectuadas pelo 
Despacho nº13 765/2004 (2ª série) de 13 de Julho, bem como o Despacho 14026/2007 
de 3 de Julho. 
São elas: 
1- As turmas dos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos são constituídas por um número mínimo de 24 
alunos e um máximo de 26. 
2- As turmas com alunos com necessidades educativas especiais de carácter 
prolongado são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir mais de 2 alunos 
nestas condições. Por imperativos de procura, existem turmas, que não obedeceram a 
estes pressupostos. 
3-É dada continuidade aos grupos turma constituídos no ano lectivo anterior sempre 
que as condições assim o permitam e o Conselho de Turma do 3º período do ano 
anterior assim tenha dado indicação. 
4- Os alunos em situação de retenção são divididos pelas turmas existentes, nunca 
sendo elaboradas turmas só de alunos nestas condições. 
5-Na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, por ser uma disciplina de 
opção, as turmas devem ter no mínimo 10 alunos. Sempre que este número não seja 
possível, podem ser constituídos grupo de 2 ou mais turmas em simultâneo, dentro do 
mesmo ano de escolaridade até perfazer o número mínimo exigido ou por anos de 
escolaridade aproximados. 
6-Constituiu-se este ano lectivo uma turma de Currículo Alternativo de 6º ano, 
continuidade para a qual já tinha sido dada autorização pela DRELVT. 
 
Orientações / Critérios de Distribuição de Serviço 
 
A distribuição de serviço, no Agrupamento de Escolas de Cuba, pauta-se pelas Normas 
orientadoras expressas no documento – modelo organizativo das escolas e gestão de 
recursos humanos, físicos e matérias – Despacho 19117/2008, de 17 de Julho (2ª série). 
A distribuição do serviço docente deve ter como princípio orientador a defesa da 
qualidade de ensino e os legítimos interesses dos alunos. 
Compete à Direcção, depois de ouvido o Conselho Pedagógico, distribuir 
equilibradamente por todos os professores o serviço docente, que é de aceitação 
obrigatória. 
 
Normas Gerais: 
- O horário semanal dos docentes é de 35 horas, integrando uma componente lectiva e 
uma não lectiva;  
 
Educação pré-escolar – Componente lectiva (25 horas semanais) + Componente não 
lectiva (2 horas semanais: 2 horas para atendimento a pais e para supervisão 



pedagógica e planificação da na Componente de Apoio à Família) e 8 horas de 
trabalho individual, onde se incluem as reuniões; 
Primeiro Ciclo – Componente lectiva (25 horas semanais) + Componente não lectiva (2 
horas semanais: 90’ de apoio ao estudo e 30’ para supervisão das AECs); e 8 horas de 
trabalho individual, onde se incluem as reuniões. 
Segundo e terceiro ciclos – Componente lectiva 22 horas lectivas semanais, 1/2 horas 
de trabalho de estabelecimento e 10/11 horas de trabalho individual (consoante o nº de 
alunos que têm é menor ou maior de 100 alunos e ainda atendendo à diversidade de 
níveis leccionados) e 1 hora para reuniões. Acresce a estes horários os tempos 
supervenientes, conforme a componente lectiva (22, 20 e 18 horas – 2 tempos; 16 e 14 
horas – 1 tempo) 
Grupo 910 de Educação Especial – Se estiver a leccionar na escola de 2º e 3º ciclo a 
componente lectiva é de 22 horas, a componente não lectiva é de 2 horas para o 
estabelecimento, 1 hora para reuniões e 10 horas para trabalho individual. . Acresce a 
estes horários os tempos supervenientes, conforme a componente lectiva (22, 20 e 18 
horas – 2 tempos; 16 e 14 horas – 1 tempo) 
Se estiver a leccionar no 1º ciclo e pré-escolar a componente lectiva é de 22 horas (Não 
contáveis em 45’ ou 90’), a componente não lectiva é de 2 horas de estabelecimento, a 
componente individual é de 10 horas e mais 1 hora para reuniões. 
 
- É desejável que os professores acompanhem os alunos ao longo dos diferentes anos, 
desde que as condições da escola o permitam e se não se sobrepuser outro objectivo de 
natureza pedagógica, indicado pela Direcção e/ou pelo Conselho Pedagógico; 
- A cada professor serão atribuídas apenas disciplinas do mesmo grupo ou subgrupo; 
- Em casos justificados por necessidade da escola, e desde que a formação académica 
do professor o permita, poderá ser-lhe acometida a leccionação de disciplinas para as 
quais detenha habilitação própria; 
- A distribuição de serviço de disciplinas de grupos ou subgrupos afins deve ser 
considerada, numa primeira fase, apenas para professores do quadro e quando haja 
necessidade de lhes completar os horários; 
 
Número máximo de disciplinas, programas e turmas  
A cada professor deverá ser atribuído um máximo de sete turmas, excepto quando a 
carga horária das disciplinas o não permita. 
 
Atribuição de turmas com alunos familiares do professor 
Não poderão ser atribuídas aos professores, turmas em que se encontrem integrados 
familiares seus, nas seguintes condições: 
- Filhos; 
- Cônjuge; 
- Parente ou afim em linha recta ou até ao 2º grau na linha colateral; 
- Pessoa com quem viva em economia comum. 
 
Normas específicas de distribuição de serviço docente 
O serviço lectivo a prestar em turmas de alunos portadores de NEE deverá, sempre que 
possível, ser atribuído a professores que preencham as seguintes condições: 
- Sejam do quadro de nomeação definitiva ou de zona pedagógica; 
- Tenham prática de leccionação em turmas que integram alunos com NEE; 
- Demonstrem equilíbrio emocional e uma boa relação com os alunos; 
- Revelem sensibilização à problemática da deficiência de que o aluno é portador. 
 
Atribuição das Direcções de Turma 



Tendo em conta que o cargo de Director de Turma tem inerentes as funções de 
coordenador do Conselho de Turma, Coordenador do Projecto Curricular de Turma, 
interlocutor e mediador por excelência entre o conjunto de professores que formam o 
Conselho de Turma, alunos e Encarregados de Educação, foi estabelecido um perfil 
para a atribuição deste cargo: 
- Ser preferencialmente professor do quadro da Escola; 
- Leccionar a totalidade dos alunos da turma; 
- Ser capaz de estabelecer boas relações interpessoais, de forma a criar um ambiente 
motivador entre todos os intervenientes no processo educativo; 
- Ter facilidade em trabalhar em equipa e revelar competências de liderança e 
coordenação. 
 
Aulas de Apoio Educativo 
As horas supervenientes serão para leccionação dos APAS e cada professor leccionará 
prioritariamente às suas turmas. Este apoio pode ser pontual e ao longo do ano pode 
haver mudança de alunos, consoante a decisão do docente, sempre indicando à 
Direcção as respectivas alterações. Todos os períodos há balanços dos apoios 
ministrados. Os alunos com NEEs têm prioridade na atribuição de apoio educativa, 
mas sempre na perspectiva do docente da turma ser o docente do apoio. 
  
Critérios de distribuição de serviço docente 
Foram pensados de acordo com a Legislação actual (Despacho 19117/2008. 
 
Serviço docente extraordinário 
Trabalho docente extraordinário é todo o serviço lectivo que, por determinação do 
órgão de administração e gestão do estabelecimento de ensino, for prestado para além 
do número de horas da componente lectiva e não lectiva a cujo docente está obrigado. 
É de aceitação obrigatória o serviço lectivo extraordinário. Não deve ser distribuído 
serviço lectivo extraordinário a docentes que beneficiem de redução nos termos do artº 
79º salvo nas situações em que tal se manifeste necessário para completar o horário 
semanal, em função da carga horária da disciplina que ministra.  
O trabalho docente extraordinário só dá direito a remuneração quando efectivamente 
prestado. 
Só pode ser ministrado até ao limite de cinco horas extraordinárias semanais. 
 
Procedimentos em caso de ausência do docente, de curta duração 
Em caso de falta do docente titular de turma. O Docente avisa previamente que vai 
faltar e entrega o plano de aula com actividades a desenvolver nessa aula. 
 
Educação Pré-escolar 

1. A Coordenadora do Departamento, que não tem turma, assume o grupo; 
2. A professora do Apoio Educativo poderá igualmente assegurar um grupo; 
3. Se houver mais de duas educadoras a faltar a 3ª e 4ª turma é distribuída por 

entre as educadoras. 
 
Primeiro Ciclo 
1. Os professores de Apoio Educativo asseguram o grupo; 
2. Se houver mais de dois docentes a faltar os alunos são distribuídos pelas restantes 
turmas; 
 
Em caso de falta dos Professores das Actividades de Enriquecimento Curricular: 
A substituição dos docentes colocados pela Autarquia e Associação de Pais (entidades 
promotoras) é da sua responsabilidade; 



 
Plano de Ocupação Plena dos Tempos Escolares - POTE 
 
Enquadrado pelo espírito do Despacho 13599/2006 e depois desenvolvido por 
legislação posterior, nomeadamente pelo Despacho nº 19117/2008, o Conselho 
Pedagógico aprovou, na generalidade a estratégia a implementar pela escola no sentido 
de garantir a ocupação plena dos alunos na totalidade do seu horário escolar.  
Este ano foi solicitado que todos os docentes, que faltem, entreguem actividades e 
informem em tempo a Direcção, da falta que vão dar. Quando a falta ocorrer por 
motivos imprevistos, tentar telefonar no próprio dia, ao primeiro tempo, para se poder 
proceder ao encaminhamento dos alunos. Assim para este ano lectivo 2009 / 2010 os 
procedimentos serão os seguintes: 
 

1. São definidos 4 níveis de prioridade, sendo que só depois de esgotadas todas as 
possibilidades de recurso a um nível se passará ao seguinte: 
a) Permuta / substituição por convite 
b) Substituição de aula 
c) Actividades de enriquecimento / Sala Estudo 

 
2. A permuta deverá constituir-se como o primeiro recurso para fazer face à 

ausência temporária do docente titular, o qual poderá permutar a sua aula com 
um colega do Conselho de Turma. Assegura-se desta forma, o cumprimento dos 
programas e a ocupação dos alunos. Esta permuta pode igualmente ser feita por 
um colega do mesmo grupo que se disponha a leccionar a aula. 

 
3. Não sendo possível a permuta, o docente entregará na Direcção um plano de 

actividades a desenvolver na sua ausência. A Direcção procederá à substituição 
do docente por outro, aplicando o mapa do POTE, seguindo as seguintes 
prioridades na escolha: 

1) Docente com horário incompleto 
2) Docente do mesmo grupo 
3) Docente do mesmo conselho de turma 
4) Docente do mesmo ciclo 
5) Docente noutras situações 

 
4. Quando nenhuma das anteriores opções se revele possível ou quando a falta do 

docente ocorra de forma inesperada, recorrer-se-á a actividades de 
enriquecimento / Sala de Estudo. 

 
a) - PERMUTA / SUBSTITUIÇÃO POR CONVITE 
 
A permuta consiste em encontrar solução para colmatar a ausência do docente no 
contexto do conselho de turma ou do conselho de grupo. No contexto do Conselho 
de Turma os docentes permutam entre si as respectivas aulas, garantindo a 
continuidade lectiva. Neste caso, não há lugar a marcação de falta. A aula realiza-se 
embora em dia e hora diferente do habitual. 
 
Mecanismo desta permuta: 
1. O docente A que consegue prever a sua ausência ao serviço num determinado 

dia contacta os colegas do Conselho de turma, após análise dos horários e 
verifica se é possível uma permuta; 

2. Ao colega que manifesta disponibilidade, docente B, é dado a assinar uma ficha 
de permuta na qual ambos se comprometem a assegurá-la; 



3. Do acordo da permuta é dado conhecimento à Direcção para autorização; 
4. A permuta corresponde a uma alteração temporária do horário dos docentes, 

pelo que, o não comparecimento do/s docente/s implica a marcação da 
respectiva falta em conformidade com o compromisso assumido; 

5. No livro de ponto da turma em causa é indicada em ambas as disciplinas a 
permuta efectuada; 

6. Os sumários, numeração de lição e faltas são registados no espaço reservado à 
disciplina que consta do horário dos alunos; 

7. Os alunos devem, sempre que possível, ser advertidos da permuta com 
antecedência; 

8. Este mecanismo é uma forma eficaz de garantir as aulas, evitando a marcação de 
falta ao docente, o cumprimento de programas e deverá ser encarado como 
procedimento prioritário. 

 
No âmbito do Conselho de Grupo, o docente A faz um convite a um colega do grupo 
disciplinar para lhe dar a aula, mantendo assim a sua planificação. O docente B dá a 
aula aos alunos e noutra altura qualquer poderá utilizar a mesma estratégia. Neste caso 
não há lugar a marcação de falta. Desta substituição por convite deve ser dado 
conhecimento ao Conselho executivo, que tem de autorizar. O recurso a esta estratégia 
deve ser pontual e não uma solução sistemática. 
Aos alunos deve ser dado conhecimento prévio. 
Este tipo de substituição por convite garante a ocupação plena dos alunos, a qualidade 
de ensino e revela um espírito de cooperação 
 
b) – SUBSTITUIÇÃO DE AULA 
 
Consiste em encontrar solução para colmatar a ausência do docente, através de outro 
docente que aplique as actividades por aquele deixadas. O docente que falta deixa um 
conjunto de actividades, que gostaria fossem implementadas na sua ausência. O 
docente substituto, indicado pela Direcção de acordo com as prioridades, já atrás 
definidas, põe em prática as actividades propostas. 
Se não houver ambiente propício para tal, recorrer-se-á às actividades de 
enriquecimento. 
O docente que substitui deverá ser cumpridor de todas as regras de uma sala de aula e 
deverá tudo fazer para que haja ambiente propício à aplicação do plano de actividades 
deixado. 
Neste caso é marcada falta ao docente que faltou e indicado no livro de ponto esta 
substituição. 
 
c) - ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO / SALA DE ESTUDO  
As actividades de enriquecimento pretendem garantir a ocupação dos alunos perante a 
ausência imprevista do professor titular ou quando não for possível de todo recorrer à 
permuta, ou à substituição por convite ou à aplicação de um plano de actividades e no 
caso de não haver professores disponíveis do POTE. 
 
Conclusão 
Torna-se essencial que os intervenientes colaborem com rigor para que este modelo 
tenha sucesso. Conheçam bem as regras, façam-nas cumprir. 
Considera-se ainda que devem ser tidas em conta estas recomendações: 

1. O professor responsável pela Sala de Estudo deve estar no espaço desta 
actividade e desenvolver as actividades com os alunos ou se não tiver 
alunos aí permanecer, executando as actividades que entender. 

2. O Professor de POTE deve cumprir as regras de sala de aula, mantendo 
os lugares dos alunos (planta da sala), fornecendo as actividades 



deixadas pelo docente, que faltou e no caso de não haver actividades, 
proporcionar aos alunos outras. 

3. Este ano há um professor coordenador de POTE, que irá acompanhar de 
perto o desenvolvimento destas actividades e que fará balanços 
periódicos e ajustamentos. 

 
Em relação ao 1º ciclo e pré-escolar as substituições far-se-ão com professores de apoio 
educativo disponíveis e na impossibilidade de haver professor dividem-se os alunos 
pelas salas dos outros docentes. 
 
 
III – FORMAS DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E DE SERVIÇO 
 

2- Desenhos Curriculares do Ensino Básico 
O desenho curricular define os contributos das áreas curriculares disciplinares e não 
disciplinares para a formação dos alunos e para o desenvolvimento de competências 
inerentes à educação básica. 

 
PLANO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

(Despacho nº 19575-2006) 
 

Componentes do Currículo 
Áreas curriculares disciplinares 
obrigatórias (obrigatórias) 

Língua Portuguesa  
 
Matemática  
Estudo do Meio  
 
 
Expressões -  

8 horas semanais (incluindo uma 
diária para a leitura) 
7 horas semanais 
5 horas semanais (metade das 
quais em Ensino Experimental 
das Ciências) 
2 horas semanais (geridas de 
acordo com as Actividades de 
Enriquecimento Curricular 
ministradas em cada Escola) 
 

Áreas curriculares não 
disciplinares (obrigatórias) 

Área de Projecto 
Estudo Acompanhado  
Formação Cívica 

3 horas semanais na totalidade 
das 3 áreas 
 

Total: 25 horas 
 

Actividades de Enriquecimento 
Curricular (facultativas) 

Ensino do Inglês (3º e 4º anos) - 135’ (3 x 45’) 
Desporto - 90’ (2 x 45’) 
Apoio ao Estudo - 90’ (2 x 45’) 
Música - 135’ (3 x 45’) 
 

EMRC (frequência facultativa) 45’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESENHO CURRICULAR 
(Decreto-Lei nº 209/2002) 

2º CICLO 
 

   Carga horária semanal 
 Componentes do currículo 5º ano 6º ano Total de 

ciclo 
Áreas curriculares disciplinares 

Línguas e Estudos Sociais 
Língua Portuguesa 
Língua Estrangeira 

História e Geografia de Portugal 
Matemática e Ciências 

Matemática 
Ciências da Natureza 

Educação Artística e Tecnológica 
Educação Visual e Tecnológica 

Educação Musical 

 

Educação Física 

 
 

90’+90’+45’ 
90’+45’ 
90’+45’ 

 
90’+90’+45’ 

90’+45’ 
 

90’+90’ 
90’ 

90’+45’ 

 
 

90’+90’+45’ 
90’+90’ 
90’+45’ 

 
90’+90’+45’ 

90’+45’ 
 

90’+90’ 
90’ 

90’+45’ 

 
 

10 
7 
6 
 

10 
6 
 
8 
4 
6 

Áreas Curriculares não disciplinares 
Área Projecto 

Estudo Acompanhado 
Formação Cívica 

 
90’** 
90’ 
45’ 

 
90’ 
45’ 
45´ 

 
4 
3 
2 

Total 

E
du

ca
çã

o 
pa

ra
 a

 c
id

ad
an

ia
 

Formação Pessoal e 
social 

Educação Moral e Religiosa Católica 
45’ 

33 
 

33 66 

 Máximo Global 34 34 68 

A decidir pela escola 
LPO – 45’ no 5º e 6º anos 

 

PAM 
FC – 5º ano – 45’/Mat.Lab.* 

EA – 6º ano – 45’/Mat. 

 

 
*”Matemática-laboratorial” – aplicação experimental da Matemática; 
* * Na área projecto do 5º ano, metade da turma executa actividades de Ciências 
Experimentais (o professor de CN é obrigatoriamente professor de área projecto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESENHO CURRICULAR 
(Decreto-Lei nº 209/2002) 

3º CICLO 
   Carga horária semanal 

 Componentes do currículo 7º ano 8º ano 9ºano 
Áreas curriculares disciplinares 

Língua Portuguesa 
Línguas Estrangeiras 

LE1 
LE2 

Ciências Humanas e Sociais 
História 

Geografia 
Matemática 

Ciências Físicas e Naturais 
Ciências Naturais 

Ciências Físico Química 
Educação Artística 

Educação Visual 
Educação Artística 

Educação Tecnológica 

 
90’+90’ 

 
90’+45’ 
90’+45’ 

 
90’ 
90’ 

90’+90’+45’ 
 

90’ 
90’ 

 
90’ 
90’ 
90’ 

 
90’+90’ 

 
90’+45’ 

90’ 
 

90’ 
90’ 

90’+90’+45’ 
 

90’ 
90’ 

 
90’ 
90’ 
90’ 

 
90’+90’ 

 
90’+45’ 
90’+45’ 

 
90’+45’ 

90’ 
90’+90’+45’ 

 
90’ 

90’+45’ 
 

90’+45’ 
- 
- 

Educação Física 90’+45’ 90’+45’ 90’+45’ 

 

ITIC - - 90’ 
Áreas Curriculares não 

disciplinares 
Área Projecto 

Estudo Acompanhado 
Formação Cívica 

 
 

90’ 
45’ 
45’ 

 
 

90’ 
90’ 
45´ 

 
 

45’ 
45’ 
45’ 

Total 

E
du

ca
çã

o 
pa

ra
 a

 c
id

ad
an

ia
 

Formação 
Pessoal e social 

Educação Moral e Religiosa 
Católica 

45’ 

36 
 

36 36 

 Máximo Global 37 37 37 

A decidir pela escola 
LE2-7ºano – 45’ 
Mat.-8º ano – 45’ 
FQ-9º ano – 45’ 

 

 

PAM 
EA – 7º ano – 45’/Mat. 
EA – 9º ano – 45’/Mat. 

 

 
 

8. Conselhos Pedagógicos 

Ao longo do ano estão agendadas as seguintes reuniões deste conselho, que se realizam 

nas primeiras 4asfeiras de cada mês, das 15.30 às 19.30, na sala de reuniões. 

Previamente a cada reunião ordinária a Presidente do Conselho Pedagógico dá 

conhecimento da Ordem de Trabalhos, por email. 

No Conselho Pedagógico é entregue uma folha com as informações dessa reunião, um 

pensamento ou uma frase relevante para reflexão e a respectiva Ordem de Trabalhos. 

O calendário das reuniões ordinárias para este ano. 
 
 



Calendário das reuniões 
 

11 de Setembro de 2009 

7 de Outubro de 2009 

18 de Novembro de 2009 

9 de Dezembro de 2009 

6 de Janeiro de 2009 

3 de Fevereiro de 2009 

10 de Março de 2009 

14 de Abril de 2009 

5 de Maio de 2009 

2 de Junho de 2009 

Julho (a agenda) 

 

Conselhos de Directores de Turma 

Calendário ordinário proposto para este ano lectivo: 
8 de Setembro 

9 de Dezembro 

17 de Março 

2 de Junho 

Realizam-se habitualmente das 14.30 às 15.30 e poderá haver extraordinários se for 

necessário. 

 

Conselhos de Turma 

Estão previstos de acordo com o Regulamento Interno, Conselhos de Turma 

preliminares, no início do ano: 9 e 10 de Setembro de 2009. 

Estão agendados Conselhos de Turma intercalares obrigatórios e outros 

extraordinários (sob proposta do Director de Turma para obviar a qualquer situação 

em que sejam necessários). 

 

 

Conselhos de Turma ordinários: 

1º período 4 e 11 de Novembro 

2º período 24 de Fevereiro e 3 de Março 

 

Estes Conselhos de turma realizam-se à 4ª feira, à tarde, período livre de actividades 

lectivas dos horários dos docentes. 



Os Conselhos de Turma de Avaliação realizam-se nos períodos regulamentados, fora 

do horário lectivo e nos finais de período. 

 

Conselhos de Departamento / Disciplina 

Realizam-se mensalmente, nas segundas 4asfeiras de cada mês e são convocados pelos 

respectivos coordenadores de Departamento e são seguidos de reuniões com os 

Coordenadores de Disciplina. 

 

Reuniões Gerais com Encarregados de Educação 

Estão previstas estas reuniões com cada Director de Turma e serão agendadas pelo 

mesmo nas semanas indicadas para esse efeito: 

 

1º período Semana de 21/09/09 a 25/09/09 

2º período Semana de 4 a 8/01/09 

3º período Semana de 12 a 16/04/09 

Destas reuniões é assinada uma folha de presenças e é elaborado um relatório. 

Realizam-se depois das 18 horas. 

 

A Escola funciona em blocos de 90 minutos e em meios blocos de 45 minutos. No turno 

da manhã há 3 blocos de 90 minutos. No turno da tarde há 1 bloco de 45 minutos, 

seguido de 2 blocos de 90 minutos. 

A Escola funciona em desdobramento, seguindo a seguinte distribuição: 

5º, 7º e 9º anos – turno da manhã 

6º e  8º – turno da tarde 

6º de Currículos Alternativos – turno da manhã 

 

 

3 Distribuição do Serviço Docente 

Esta distribuição obedece a critérios de natureza pedagógica e às disposições legais em 

vigor. 

Os horários são preferencialmente nominais, uma vez que há um corpo docente 

maioritariamente efectivo. 

A distribuição de serviço é feita após uma ordenação criteriosa dos docentes do mesmo 

grupo por classificação profissional. A continuidade pedagógica é outro dos factores a 

ter em conta após a primeira ordenação. 



No 2º ciclo as áreas transversais não disciplinares: Estudo Acompanhado e Área 

Projecto são distribuídas a dois docentes. No Estudo Acompanhado estes docentes são 

de áreas científicas distintas, um professor do 1º, 2º ou 3º grupos e outro do 4º grupo. 

Em virtude do Plano de acção da Matemática foi decidido o seguinte (que já funciona 

há 3 anos): 

No 6º ano uma das horas do EA é para Matemática. No 5º ano em vez de 1 bloco de 90’ 

de FC temos apenas 45’, sendo os outros 45’ para matemática (Matlab.) Na Área 

Projecto este ano implementámos no 5º ano as Ciências Experimentais. É de realçar o 

facto da escola não ter espaço físico para desdobrar turmas nas Ciências Naturais, 

como acontece no 3º ciclo. Assim na Área Projecto haverá o docente das Ciências, que 

emparelhará com outro docente e a turma é dividida em 2 grupos, permitindo um 

trabalho de Experimentação na área das Ciências. No 6º ano há mais maleabilidade, 

podendo ser docentes de qualquer grupo disciplinar. Os temas da área Projecto estão 

inseridos no PES. A Formação Cívica é assegurada pelo Director de Turma. A escolha 

de Director de Turma é feita pela Direcção, ouvido o Conselho Pedagógico e o 

Coordenador dos Directores de Turma, tendo como base critérios pedagógicos e o 

conhecimento que têm do desempenho dos professores e das suas capacidades para um 

cargo deste tipo. No 5º ano obrigatoriedade do tratamento do tema de Cidadania e 

Segurança e neste início de ano o tema: “Prevenção da Gripe A – Plano de 

contingência, para todas as turmas deste Agrupamento. O Plano de contingência 

abrange o 1º ciclo e o pré-escolar com actividades bem definidas nestes níveis, com 

aplicação de rotinas diárias com os alunos. O plano de contingência foi divulgado a 

toda a comunidade (pais, docentes e, assistentes técnicos e operacionais) e está patente 

no site deste Agrupamento e é acompanhado semanalmente por uma equipa operativa. 

Os Directores de Turma deste ano são os seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTORES DE TURMA 
Ano Lectivo 2009/2010 

 
Turmas Directores de Turma 

5.º1.ª M.ª Inácia Domingues 
5.º2.ª Tânia Fernandes 
5.º3.ª Anabela Branco 

5.º4.ª Dulce Mira 
5.º5.ª Carlos Luz 
5.º6.ª M.ª Augusta Presa 

5.º7.ª M.ª José Molarinho 
5.º8.ª Rogério  

5.º9.ª Filipa Esteves 
  

6.º1.ª Paula Belo 

6.º2.ª Carla Marçal 
6.º3.ª Isabel Costa Santos 
6.º4.ª Ana Marta Rego 

6.º5.ª M.ª Teresa Garcia 
6.º6.ª M.ª Paula Stattmiller 
6.º7.ª  

6.º8.ª Daniela Siopa 
6.º9.ª Andreia Alves 

6.º10.ª Alexandra Ferreira 
  

7.º1.ª Fátima Valério 

7.º2.ª Paula Martins 
7.º3.ª Sara Jóia 
7.º4.ª Carmo Sousa 

  
8.º1.ª Paula Andrade 

8.º2.ª Teresa Figueiredo 
8.º3.ª José Pedroso 

  

9.º1.ª Armindo Bule 
9.º2.ª António Valente 
9.º3.ª M.ª Cristina Ventura 

9.º4.ª Susana Barros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A distribuição das áreas transversais ficou assim: 

ESTUDO ACOMPANHADO 
  

Turmas Professor(a) Professor(a) 
5.º1.ª M.ª Inácia Domingues Nídia Torres 
5.º2.ª Isabel Costa Santos Amélia Palma 
5.º3.ª Lígia Neto Amélia Palma 
5.º4.ª Delfina Rino Rogério Neves 
5.º5.ª Carmo Peres M.ª José Molarinho 
5.º6.ª M.ª Augusta Presa Nídia Torres 
5.º7.ª Anabela Branco M.ª José Molarinho 
5.º8.ª M.ª Augusta Presa Nídia Torres 
5.º9.ª M.ª Inácia Domingues Rogério Neves 

   
6.º1.ª Paula Belo Celeste Moreira 
6.º2.ª Carla Marçal Celeste Moreira 
6.º3.ª Delfina Rino M.ª Teresa Garcia 
6.º4.ª Otília Castilho Ana Marta Rego  
6.º5.ª Otília Castilho M.ª Teresa Garcia 
6.º6.ª Paula Belo Ana Marta Rego 
6.º7.ª Paula Belo Andreia Alves 
6.º8.ª Lígia Neto Ana Marta Rego 
6.º9.ª Sónia Almeida Andreia Alves 
6.º10.ª Isabel Andrade Alexandra Ferreira 

   
7.º1.ª Leonor Sousa  
7.º2.ª Paula Martins  
7.º3.ª Filomena Afonso  
7.º4.ª Carmo Sousa  

   
8.º1.ª Hermínia Ribeiro  
8.º2.ª M.ª Alexandra Pita  
8.º3.ª M.ª Deolinda Marques  

   
9.º1.ª Leonor Sousa  
9.º2.ª Filomena Afonso  
9.º3.ª Fátima Valério  
9.º4.ª Paula Martins  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA PROJECTO 
 

Turmas Professor(a) Professor(a) 
5.º1.ª Alexandra Simões M.ª Paula Stattmiller 
5.º2.ª Fátima Antão Ana Serôdio 
5.º3.ª Fátima Júlio Ana Serôdio 
5.º4.ª Fátima Antão Ana Marta Rego 
5.º5.ª Luís Petisca Isabel Andrade 
5.º6.ª Ana Roque M.ª Augusta Presa 
5.º7.ª Carmo Peres Isabel Andrade 
5.º8.ª Luís Petisca Ana Marta Rego 
5.º9.ª Salomé Sousa Ana Marta Rego 

   
6.º1.ª M.ª Teresa Garcia Clara Marques 
6.º2.ª Sónia Craveiro Celeste Moreira 
6.º3.ª Manuel João Ana Serôdio 
6.º4.ª Otília Castilho Luís Petisca 
6.º5.ª Otília Castilho M.ª Teresa Garcia 
6.º6.ª Luís Petisca Alexandra Ferreira  
6.º7.ª Susana Ferreira  Conceição Roque 
6.º8.ª Sónia Craveiro Daniela Siopa 
6.º9.ª M.ª José Guedes Olga Zagalo 
6.º10.ª Raul Coutinho Alexandra Ferreira 

   
7.º1.ª Armindo Bule  
7.º2.ª Jaime Gomes  
7.º3.ª Fátima Valério  
7.º4.ª Armindo Bule  

   
8.º1.ª Susana Barros   
8.º2.ª Susana Barros  
8.º3.ª José Pedroso  

   
9.º1.ª José Pedroso  
9.º2.ª Jaime Gomes  
9.º3.ª Nuno Reis  
9.º4.ª Susana Machado  

 
 
Cada docente só pode ter 7 turmas em situações excepcionais. O máximo de turmas a 

atribuir é de seis. A prestação diária não poderá ter mais de 5 horas consecutivas. 

No 3º ciclo as áreas transversais não disciplinares são distribuídas apenas por um 

docente por área. No Estudo Acompanhado privilegia-se o docente do 1º grupo de 

Matemática ou o do 8ºB de Português. Na Área Projecto consideram-se outros grupos 

disciplinares como o 11ºA-Geografia, o 10ªA-História e o 11ºB-Biologia. 

As actividades a desenvolver nos 45 minutos e nos 90 minutos a que cada docente está 

obrigado, de acordo com a sua componente lectiva, serão preferencialmente em apoio 

às actividades transversais do 3º ciclo, em apoio pedagógico acrescido, em actividades 

de complemento curricular, em projectos de escola, que envolvam alunos, entre outras 

possíveis. 

 



4 Distribuição dos Alunos por Turma e Sala 

As turmas são constituídas por um máximo de 26 alunos. O espaço físico das salas não 

permite mais alunos por sala. 

Na constituição de turmas do 5º ano teve-se em conta as indicações dadas pelas várias 

escolas do 1º ciclo donde os alunos são provenientes. É feito igualmente no final de 

cada ano lectivo (mês de Maio) um primeiro reconhecimento dos alunos do 4º ano à 

escola sede de 2º e 2º ciclos. 

As turmas são feitas a partir de critérios pedagógicos, tentando uma harmonização e 

uma certa homogeneidade. Nos anos de continuidade seguem-se as indicações dadas 

pelos Conselhos de Turma de final de ano. Ver anexo 3 

Cada turma terá preferencialmente uma sala fixa onde o seu horário se desenvolve, à 

excepção de determinadas disciplinas que têm sala específica. Nem sempre é possível 

fixar uma sala a cada turma, devido à falta de espaço.  

 

5 Medidas para atender à diversidade: 

� Currículos Alternativos 

Este projecto construído para 1 grupo de alunos específicos, de 6º ano, que 

apresentavam características muito diversas, como elevado nível etário, várias 

retenções, desmotivação e desinteresse face à aprendizagem, abandono escolar, 

comportamentos desviantes da norma. 

Este ano apresentou um projecto de continuidade para o 6º ano ,(ver dossier de 

projectos). 

Este projecto é acompanhado semanalmente pelo Conselho de Turma, sendo feita uma 

auto-avaliação do mesmo a par e passo, acompanhada de estratégias de alteração ou 

de melhoria, conforme as situações com que se deparam. (Ver actas de Conselho de 

Turma) 

 

� Alunos com NEE 

Conforme dossiers dos AE e SPO, estes alunos estão sujeitos a avaliações constantes 

ao modo como o seu Programa Educativo Individual está a decorrer, havendo lugar a 

actualizações e acertos. Este Departamento reúne ordinariamente com todos os 

docentes deste Grupo para desenvolverem trabalho e actividades. 

 

 

 



6 Distribuição das Assistentes Operacionais e seus horários: 

São entregues em reunião no início de cada ano lectivo as folhas de distribuição onde 

constam as atribuições e tarefas que lhes competem. Na escola sede é a Directora que 

faz uma reunião com as assistentes, nas outras escolas são os coordenadores de escola, 

que fazem a reunião. 

Ao longo do ano tem-se tentado reunir de novo para fazer balanços da actividade. 

7 Distribuição das Assistentes Técnicas e seus horários: 

A distribuição e gestão de tarefas é feita pela Chefe dos Serviços Administrativos em 

colaboração com a Direcção. 

 

IV.  Competências Específicas por Disciplina 

Constam em dossier e são do conhecimento de todos os docentes e são trabalhadas nas 

planificações feitas ao longo do ano. 

No site do Agrupamento consta uma planificação por disciplina, por ano e por período. 

O objectivo desta planificação é dar a conhecer aos pais os objectivos, conteúdos e 

competências a trabalhar. 

 

Objectivos e Actividades previstas nas Áreas Curriculares não 

disciplinares 

No Projecto Curricular de Turma são inscritas as competências, actividades e 

conteúdos a desenvolver com cada turma. 

 

V Projectos Curriculares de Turma – Formulários 

1. Pré-escolar 

 
I – FASE DIAGNÓSTICA 

1. Constituição do Grupo 

Sexo Idade Anos de Frequência 
Nº Nome 

F M 3a 4a 5a 6a 
a) b) 

1ªvez 2ªvez 3ªvez 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Totais:             
a) Adiamento da Escolaridade Obrigatória 

b) Educação Especial 

 

2. Dados relativos ao Agregado Familiar 

 

Mãe Pai Nº 
de 

aluno 

Nº 
irmãos 

Agregado Profissão  Habilitações 
Literárias 

Idade  Profissão Habilitações 
Literárias 

Idade 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 

3. Caracterização Geral do Grupo 

Quadro a) 

Dificuldades Nº de 
crianças 

Com apoio Sem apoio Dec.-lei 
nº3/2008 

Observações  

Visuais       

Auditivas       



Motoras       

Linguagem/comunicação      

Psicológicas      

Autismo       

Comportamentais       

A.G.D      

 

Quadro b) 

Nº de alunos ASE/Problemáticas Sociais/Socioeconómicas  

  

  

  

  

  

 

4. Perfil/Diagnóstico do Grupo 

a) Área de Formação Pessoal e Social 

 

 

b) Área da Expressão e Comunicação 

 

 

c) Área do Conhecimento do Mundo 

 

 

d) Identificação de Interesses 

 

 

5. Identificação de Recursos 

a) Recursos Humanos 

Nome Formação Funções Horário 

    

    

    

    

    

 

b) Recursos Físicos 

 

 

c) Recursos Materiais Relevantes 

 



 

d) Potencialidades/Dificuldades 

 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO DAS OPCÇÕES EDUCATIVAS 

1. Modelo Pedagógico 

 

 

2. Organização do Ambiente Educativo 

a) Do espaço 

 

 

b) Do tempo 

 

 

3. Estratégias  

 

 

4. Intervenientes 

 

 

III – INTENCIONALIDADES 

1. Opções e Prioridades Curriculares 

 

 

2. Efeitos Esperados 

 

 

IV – RELAÇÃO COM A FAMÍLIA E OUTROS PARCEIROS 

1. Com A Família 

 

  

2. Com Outros Parceiros 

 

 

V – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 

1. Recursos 

 

 

2. Actividades Propostas 

 

 



3. Potencialidades/Dificuldades 

 

 

4. Supervisão e Coordenação 

 

 

VI – PROJECTOS ADOPTADOS PELOS  

JARDINS-DE-INFÂNCIA/DEPARTAMENTO 

 

 

VII – PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

1. Do Grupo/Criança 

 

 

2. Deste Projecto (PCG) 

 

 

3. Da Equipa Pedagógica 

 

 

4. Da CAF 

 

 

5. Dos Projectos Adoptados pelos Jardins de Infância/Departamento 

 

 

6. Do Plano Anual de Actividades 

 

 

 

VIII – PLANIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecto Curricular do 1º ciclo 

  
EESSCCOOLL AA  __________________________________________________________________________________________________________  

  
PPRROOJJEECCTTOO  CCUURRRRIICCUULLAARR  DDEE  TTUURRMMAA  

 
O(A) Professor(a): __________________________________ 
Ano de escolaridade: ____ 
Horário Curricular: 
_____________________________________________________________ 
Horário Extra-Curricular: 
_________________________________________________________ 
 

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 
Contexto pessoal e escolar 

   N.º total de alunos      N.º de alunos do ___.º ano  

   N.º de alunos do sexo feminino      N.º de alunos do ___.º ano  

   N.º de alunos do sexo masculino      N.º de alunos do ___.º ano  

   N.º de alunos com N.E.E.      N.º de alunos em situação de retenção  

          Deficiências:________________________________________________________________________ 

Contexto social e económico 
Idade das mães:    20 a 25          25 a 30         30 a 35          35 a 40          40 a 45          + de 45   
 
Idade dos pais:      20 a 25          25 a 30         30 a 35          35 a 40          40 a 45          + de 45   
 
 

Minorias Étnicas 
Países de 

Leste 
PALOP’S Chineses Brasileiros Outros Países 

     

Religião 
Católica Outras confissões 

  
 

Contexto Familiar 
 
                    Família estruturada  

                    Família com ambiente instável  
                    Família mono parental  
                    Outros  

Profissão dos Pais Pais Mães 

                                
                               Técnicos superiores 
                               Quadros intermédios 
                               Técnico-profissionais 
                               Indústria e Serviços Gerais (especificar) 
                               Sem profissão / desempregados       
 
                   

 
 

 

 
 
 
 

Habilitações literárias dos Pais 

                             4.º ano de escolaridade ou menos 
                             5.º ou 6.º ano de escolaridade 
                             7.º, 8.º ou 9.º ano de escolaridade 
                             10.º, 11.º ou 12.º ano de escolaridade 
                             Bacharelato 
                             Licenciatura 
                             Mestrado / Doutoramento 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 4   

   

   

 

  



 
          N.º de irmãos: 0          1            2          3 ou +  
 

 
Situações Especiais  
 
 
 
 

 

Síntese 
          Assinalar com X os aspectos que se aplicam à turma 

 1. A turma tem um número muito elevado de alunos (+ de 24)  

 2. Predominam claramente os alunos do sexo feminino / masculino (riscar o que não interessa)  

 3. A turma tem um número elevado de alunos em situação de retenção (+ de 5)  

 4. A problemática dos alunos com N.E.E. afecta gravemente o seu rendimento escolar  

 5. A turma é muito heterogénea:  

                     - tem mais de 2 anos de escolaridade  

                     - dentro do mesmo ano de escolaridade existem níveis e ritmos de  
                        aprendizagem claramente diferentes 

 

 6. As famílias de origem dos alunos apresentam maioritariamente um nível sociocultural  
    baixo / médio / elevado (riscar o que não interessa) 

 

 7. A turma tem um elevado número de alunos carenciados (+ de 25 %)  

 8. Em resultado das observações feitas e da Avaliação de Diagnóstico inicial, conclui-se que a 
turma: 

 

  a) Está globalmente preparada para trabalhar os conteúdos correspondentes aos respectivos 
anos de escolaridade 
 

 

  b) Precisa de um trabalho prévio de revisão/consolidação de alguns conteúdos do  ano 
anterior indispensáveis à aprendizagem de novos conteúdos 

 

  c) Apresenta algumas situações de claro desfasamento entre o ano de escolaridade em que 
os alunos se encontram matriculados e o nível das aprendizagens efectivamente realizadas 

 
 
 

  d) Globalmente, a turma evidencia a existência de áreas disciplinares especialmente 
problemáticas do ponto de vista da aprendizagem dos alunos, necessitando, por isso, de 
uma atenção especial 

 

  e) Globalmente, a turma evidencia a existência de problemas ao nível das atitudes, valores 
e comportamentos, os quais perturbam claramente o normal  
funcionamento das actividades, necessitando, por isso, de uma atenção especial 

 

f) Há alunos que evidenciam especiais dificuldades, vindo a necessitar, por isso, de 
trabalho específico:  
 

• Ao nível das aprendizagens curriculares  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

• Ao nível das atitudes, valores e comportamentos 
 
 

 
 
 
 
 

 

  g) No geral, é de esperar interesse e colaboração activa por parte das famílias no  
    processo de aprendizagem dos alunos 
 

 

  h) Por falta de interesse / pela natureza das ocupações profissionais dos pais / devido ao 
nível sociocultural extremamente baixo que apresentam, as famílias não são, em princípio, 

 

 4    4    4    4   



um “recurso” a ter em conta 
 

PARCERIAS E ENVOLVIMENTOS DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

          Contactos com Encarregados de Educação  

  a) Por mail;  

  b) Via telefónica  

  c) Caderneta do aluno  

  d) Presencial  

  e) Outras… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS FÍSICOS E HUMANOS 
Recursos físicos disponíveis 
 a) A sala dispõe de placards para afixação dos trabalhos dos alunos  
 b) É viável a utilização sistemática de fotocópias para o trabalho diário dos alunos  
 c) A escola dispõe de material de laboratório que permita o ensino experimental das  

     ciências 
 

 d) A escola dispõe de equipamento informático que permita a utilização das TICs ao  
     nível da turma 

 

 e) A escola dispõe de recursos bibliográficos que permitam a realização de trabalhos  
     de investigação 

 

 f) A escola dispõe de material desportivo para apoio à realização de actividades  
     físico-motoras 

 

 g) A escola dispõe de recursos bibliográficos que permitam a realização de trabalhos  
     de investigação 

 

      (se sim, referir quais - pelo menos as mais importantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 h) os alunos com N.E.E. dispõem dos equipamentos específicos de adaptação  
      necessários à realização das actividades escolares 

 

 i) a escola dispõe de equipamento áudio e vídeo passível de ser utilizado como meio  
   auxiliar das estratégias e aprendizagens curriculares 

 

    (se sim, referir quais) 
 
 
 
 

 

 j) a escola dispõe de outros recursos que podem ser relevantes para o trabalho  
    curricular com a turma 

 

    (se sim, referir quais) 
 
 
 

 

Recursos humanos disponíveis 
 1. Perfil do(a) Professor(a)  

  a) Área de formação do Professor:  
 
 
 
 

 
 

 



 2. Coadjuvação  

  
 
 
 
 

Áreas curriculares em que o(a) Professor(a) é coadjuvado(a)  
 

 

 3. Serviços de Psicologia e Orientação  

  Quando existam, referir os Serviços de Psicologia e Orientação disponíveis para apoio nas 
situações que o exijam 
 
 
 
 
 
 

 

 4. Outros recursos  

  Quando existam, referir a existência de outros recursos relevantes para o trabalho a 
realizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

Níveis de Planificação 
 Anual               Trimestral               Mensal               Semanal               Diária  

Estratégias básicas de trabalho 
 O processo de ensino aprendizagem da turma assentará predominantemente nas seguintes 

estratégias e recursos: 
 

  1. Trabalho individual  
      Trabalho de grupo  
  2. Exposição de conteúdos e leitura de textos  
      Trabalho de investigação  
  3. Utilização de manuais e cadernos de actividades  
      Utilização de materiais elaborados pelo(a) Professor(a) e policopiados  
      Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação  
  4. Actividades com obras do Plano Nacional de Leitura   
  Quais? 

 
 
 
 
 
 
 

 

      Outro (especificar) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Priorização dos problemas a resolver 
  

 
PROBLEMAS  ESTRATÉGIAS A ADOPTAR  OBJECTIVOS A ATINGIR  



 
Exemplo: 
 
 
O aluno X na área de 
Língua Portuguesa, 
apresenta dificuldades na 
leitura, interpretação, 
ortografia e expressão 
escrita. Na área da 
Matemática revela 
dificuldades no raciocínio 
matemático. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parceria com a professora X (Educação Especial) 
Apoio individualizado com exercícios que 
facilitem a superação das dificuldades detectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Na área de Língua Portuguesa, 
desenvolvimento de 
competências básicas que 
permita ao aluno atingir a fase 
de domínio da linguagem 
escrita. Na área de Matemática, 
desenvolvimento das 
competências básicas definidas 
para o 2.º ano de escolaridade 
 

Iniciativas a desenvolver e estratégias a adoptar para aproveitamento dos recursos humanos e físicos 
disponíveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES EM QUE A TURMA PARTICIPA – PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES / OUTROS 

Dat
a 

Actividade Competências transversais ** Avaliação 

 

1.º Período 

 

   

 

2.º Período 

 

   

 

3.º Período 

 

   



** 
1- Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos. 
2- Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber. 
3- Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar. 
4- Pesquisar, seleccionar e organizar informação. 
5- Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas.  
6- Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa. 
7- Cooperar com os outros 
8- ________________________________________________________________ 
9- _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS CURRICULARES NÃO DISCIPLINARES 
Área de Projecto 

Tema Articulação de saberes de diversas áreas curriculares relacionadas com o projecto 
em desenvolvimento. 

  
 

Subtemas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Formação Cívica 

Competências Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estudo Acompanhado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁREAS EXTRA-CURRICULARES      

           Nº de alunos                                                       Planificação 

                                                                                 Anual Trimestral Mensal 

Inglês     

Desporto     

Natação     

Música     

Outras:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Técnicas de avaliação e respectiva periodização 

 TÉCNICAS DE 

AVALIAÇÃO A 

UTILIZAR  

 PERIODIZAÇÃO 

  

A
 u

til
iz

ar
 

D
iá

ria
 

S
e

m
an

a
l 

Q
u

in
ze

na
l 

M
en

sa
l 

T
rim

e
st

ra
l 

 Exercícios       

 Exercícios orais       

 Avaliações formais       

 Registos de observação       

 Outros (especificar) 
 
 
 
 

Situações especiais de avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DAS ÁREAS EXTRA CURRICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
         Documentos a anexar (listagem nominal dos alunos da turma, planificações, registos de avaliação do  
         P.C.T., etc.) 
 



 Registos de Avaliação do PCT  
 Listagem nominal  
 Planificação anual e planificações mensais – ___º ano  
 Planificação anual e planificações mensais – ___º ano  
 Plano de actividades  
 Projecto____________  
 Projecto ____________  
 Projecto ____________  
 Agenda Semanal  

 
 
 
Data: ______/______/______ 
O(A) Professor(a) 
____________________________________________________________________



 
AVALIAÇÃO DO PROJECTO CURRICULAR DE TURMA 

 
Período a que respeita esta avaliação: __º período 
 
Registo das alterações verificadas no período a que se refere a presente avaliação, relativamente a: 

 

 

1. Caracterização da turma (contexto pessoal e escolar; contexto social e económico;  
     situações especiais) 
 
 

 

 

2. Problemas resolvidos 
 
 

 

 

3. Novos problemas (surgidos ou detectados posteriormente) 
 
 

 

 

4. Recursos físicos e humanos que entretanto deixaram de estar disponíveis 
 
 

 

 

5. Novos recursos físicos e humanos entretanto disponibilizados 
 
 

Registo das dificuldades sentidas na implementação das soluções propostas para os problemas detectados 

  
 
 

Registo dos resultados alcançados ao nível de: 

 

 

1. Rendimento escolar 
 
 
 

 

 
 

2. Resolução dos problemas detectados 
 
 

Alterações a introduzir no P.C.T. em resultado da avaliação feita: 

 

 

1. Níveis de Planificação Curricular; Estratégias Básicas de Trabalho; Técnicas de avaliação e  
   sua periodicidade 
 
 
 

 

 

2. Problemas a resolver e soluções a adoptar para cada um deles 
 
 
 
 

 

 

3. Iniciativas a desenvolver e estratégias a adoptar para aproveitamento dos recursos  
     humanos e físicos disponíveis 
 
 
 
 

 
Data: ______/______/______ 
O(A) Professor(a) 
____________________________________________________________________ 
 



 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PORTELA E MOSCAVIDE 
Escola Básica 2.3 de Gaspar Correia 

 

 
 

 
 
 

 
 

2009/2010 
 

Director/a de Turma: 
_________________________ 

 
 



 
 
 

1. LISTA DOS ALUNOS DA TURMA  

 
 

2. REGISTO FOTOGRÁFICO  

 
 

3. HORÁRIO DA TURMA / LISTA DE PROFESSORES DA TURMA  

 
 

4. DADOS DOS ALUNOS DA TURMA 

 
 

5. CARGOS DENTRO DA TURMA 

 
 

6. SITUAÇÃO DA TURMA NO INÍCIO DO ANO LECTIVO  

 
 

7. INTERESSES E EXPECTATIVAS 

 
 

8. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO – ECONÓMICA E CULTURAL  

 
 

9. NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

 
 

10. APOIOS E OUTRAS MODALIDADES  

 
 

11. COMPORTAMENTO E ASSIDUIDADE  

 

12. CARACTERIZAÇÃO DA TURMA, COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS E ES TRATÉGIAS COMUNS  

 
 

13. COMPETÊNCIAS GERAIS DO ENSINO BÁSICO 

 
 

14. VISITAS DE ESTUDO E ACTIVIDADES  

 
 



15. SITUAÇÕES ESPECIAIS 

 
 

16. PLANOS DE RECUPERAÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E BALANÇ O 

 

17. FOLHAS DE COMPETÊNCIAS DAS DISCIPLINAS  

 

18. FOLHAS DE PLANIFICAÇÃO/BALANÇO DAS ÁREAS CURRICULARES NÃO DISCIPLINARES  

 

19. ANEXOS 

- Questionários aos alunos (facultativo) 

- (acrescentar, se necessário)  

 

 
 

 
 
 
 



 

1. LISTA DOS ALUNOS DA TURMA  

 
 
(Colar fotocópia ou digitalizar) 
 
 

2. REGISTO FOTOGRÁFICO 

 
 
(Colar fotocópia ou digitalizar) 
 
 
 

3. HORÁRIO DA TURMA / LISTA DE PROFESSORES DA TURMA  

 
 
(Colar fotocópia ou digitalizar) 
 
 

4. DADOS DOS ALUNOS DA TURMA  

 
 

 Masculino Feminino Total 

Número de alunos    

Percentagem de 
alunos 

  100% 

 



Idades 
(em 15 Set. de 2009) N.º de alunos Percentagem 

   

   

   

   

   

   

 
 

Média de idades 
 

 
 
N.os e nomes dos alunos fora da escolaridade 
obrigatória 

N.º total de 
alunos 

Percentagem 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Proveniência N.os dos alunos N.º total de 
alunos 

Percentagem 



E.B. 2.3 de Gaspar 
Correia 

 
(indicar ano e turma antes dos 

números) 

 
 
 
 
 

  

Outro(s) 
estabelecimento(s) 

de ensino 
[(indicar qual(ais)] 

   

 
Nota: no 5.º ano, substituir a E.B. 2.3 de Gaspar Correia pelas outras Escolas do Agrupamento. 

 
 

5. CARGOS DENTRO DA TURMA  

 
 

Cargos Nomes 

Delegado de Turma 
 

Subdelegado de Turma 
 

Representante dos Encarregados de 
Educação 

 



6. SITUAÇÃO DA TURMA NO INÍCIO DO ANO LECTIVO (preencher com base na informação do ano lectivo an terior)  
 

N.º Nome do aluno Nacionalidade Retenções 
[ano(s) de escolaridade e n.º de vezes] 

A.P.A. 
[indicar disciplina(s)] 

ASE 
(indicar escalão) 

Problemas de 
Saúde 

N.E.E 
(Assinalar com um X) 

1.        

2.        

3.         

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        



7. INTERESSES E EXPECTATIVAS  

 
 
 

Frequência do estudo Local de estudo 
 

Diariamente Às vezes Raramente Escola Casa Outro(s) 

N.º total de 
alunos 

      

Percentagem       

 
 

N.º de alunos que praticam... 
Actividades de complemento 

curricular 
...dentro da escola ...fora da escola 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 Disciplinas preferidas N.º total de 
alunos 

Percentagem   Disciplinas com 
maiores dificuldades 

N.º total de 
alunos 

Percentagem 

1.ª     1.ª    

2.ª     2.ª    

3.ª     3.ª    

 
 

     Expectativa em relação ao percurso escolar 

    9.º ano 12.º ano Ensino Superior 

N.º total de alunos    

Percentagem    



8. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO – ECONÓMICA E CULTURAL  

 

Habilitações Literárias Pai Mãe Enc. 
Ed. 

1 Não sabe ler nem escrever    

2 Sabe ler e escrever sem ter concluído a 4.ª classe    

3 4.º ano de escolaridade (antiga 4.ª classe)    

4 6.º ano de escolaridade (antigo 2.º ano     

5 9.º ano de escolaridade (antigo 5.º ano)    

6 Ensino Secundário (Curso Complementar) ou 12.º 
ano 

   

7 Ensino Médio    

8 Ensino Superior    

9 Não sabe    
 

 
Constituição do 

agregado familiar 
N.º de 
alunos 

Percentagem 
 Alunos beneficiários do ASE (ano lectivo 

2009/2010) 

Pais   

 
Escalã

o 
Nomes 

N.º 
total 
de 

alunos 

Percentagem 

Pais e irmãos   
 

Pais e outros   
 

A    

Pais, irmãos e 
outros 

  
 

B    

Categorias socioprofissionais Pai Mãe Enc. 
Edu. 

     

Agricultores e pescadores independentes         

Empresários da indústria e comércio         

Quadros e Técnicos (Funcionários Públicos)     Situação face à profissão Pai Mãe Enc. 
Edu. 

Empregados de Comércio/Serviços     Efectivo    

Trabalhadores de produção fabril     Contratado a prazo    

Trabalhadores de construção civil     Trabalhador por conta própria    

Trabalhadores agrícolas e da pesca por conta de outrem     Desempregado    

Profissão liberal     Reformado    

Professores     Outros    

Serviços domésticos         

Domésticas         

Outra         



Outros 
(acrescentar outras constituições identificadas) 

  
 

 
 

9. NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS  

 
 

N.º e nome do 
aluno 

Problemática Medidas Relatório 
(PEI, relatórios médicos ou outros) 

Data da elaboração ou 
reformulação do PEI 

     

     

     

     

     

 
 

10. APOIOS E OUTRAS MODALIDADES  

 
 

N.º e nome do aluno Modalidade 
(APA, tutoria, etc.) 

Disciplina/Professor Data da atribuição 

    

    

    

    

    

    

 



11. COMPORTAMENTO E ASSIDUIDADE  

 

Medidas correctivas e medidas disciplinares sancionatórias 

N.º e nome do aluno Tipo de medida aplicadas Data 

   

   

   

   

   

 
 
 
 

Assiduidade 

N.º e nome do aluno Breve descrição da situação Medidas tomadas 

   

   

 
 
 
 
 
 



12. CARACTERIZAÇÃO DA TURMA, COMPETÊNCIAS TRANSVERS AIS E ESTRATÉGIAS COMUNS  

PROJECTO CURRICULAR DE TURMA 2009/2010 
 

E.B 2.3 de 
Gaspar 
Correia 

___. º ANO ___.ª TURMA Director/a de Turma:  

 

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA:   
(Com base na informação dos pontos 1 a 11. Registar situações especiais. Indicar as principais dificuldades diagnosticadas a nível de aprendizagem e/ou a nível comportamental. Referir estratégias de superação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS:  (assinalar com um X na quadrícula. Se necessário indicar outras competências definidas em Conselho de Turma) 

Aquisição de métodos de trabalho e de estudo � Tratamento de Informação � 

Relacionamento Interpessoal � Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação � 

Uso correcto da Língua Portuguesa � Outra(s). Indicar qual(ais). � 

 
 
 

ESTRATÉGIAS COMUNS 

 DEFINIÇÃO: 

Pontualidade:  

Material necessário:  

Trabalhos fora da sala de aula:  

Regras de sala de aula: � Planta da distribuição dos alunos em sala de aula, colocada no livro de ponto. 

Outra(s): Indicar qual(ais).  

 
 



13. COMPETÊNCIAS GERAIS DO ENSINO BÁSICO  

 
COMPETÊNCIAS 

GERAIS 
APLICAÇÃO 

TEMPORAL  
OPERACIONALIZAÇÃO TRANSVERSAL 

 
1.ºP 2.ºP 3.ºP  
� � � A- Prestar atenção a situações e problemas manifestando envolvimento e curiosidade.  

� � � B- Questionar a realidade observada. 

� � � C- Identificar e articular saberes e conhecimentos para compreender uma situação ou problema. 

� � � D- Pôr em acção procedimentos necessários para a compreensão da realidade e para a resolução de problemas. 

1 – Mobilizar saberes 
culturais, científicos e 
tecnológicos para 
compreender a 
realidade e para 
abordar situações e 
problemas do 
quotidiano. 

� � � E- Avaliar a adequação dos saberes e procedimentos mobilizados e proceder a ajustamentos necessários. 

 
1.ºP 2.ºP 3.ºP  

� � � A- Reconhecer, confrontar e harmonizar diversas linguagens para a comunicação de uma informação, de uma 

ideia, de uma intenção. 

� � � B- Utilizar formas de comunicação diversificadas, adequando linguagens e técnicas aos contextos e às 

necessidade. 

� � � C- Comunicar, discutir e defender ideias próprias mobilizando adequadamente diferentes linguagens. 

� � � D- Traduzir ideias e informações expressas numa linguagem para outras linguagens. 

2 – Usar 
adequadamente 
linguagem das 
diferentes áreas do 
saber cultural, 
científico e tecnológico 
para se expressar. 

� � � E- Valorizar as diferentes formas de linguagem. 

 
1.ºP 2.ºP 3.ºP  
� � � A- Valorizar e apreciar a língua portuguesa, quer como língua materna quer como língua de acolhimento. 

� � � B- Usar a língua portuguesa de forma adequada às situações de comunicação criadas nas diversas áreas do saber, 

numa perspectiva de construção pessoal do conhecimento. 

� � � C- Usar a língua portuguesa no respeito de regras do seu funcionamento. 

� � � D- Promover o gosto pelo uso correcto e adequado da língua portuguesa. 

3 – Usar correctamente 
a língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e para 
estruturar o 
pensamento próprio. 

� � � E- Auto-avaliar a correcção e a adequação dos desempenhos linguísticos, na perspectiva do seu aperfeiçoamento. 

 
1.ºP 2.ºP 3.ºP  

� � � A- Compreender textos orais e escritos em línguas estrangeiras para diversificação das fontes dos saberes 

culturais, científicos e tecnológicos. 

� � � B- Interagir, oralmente e por escrito, em línguas estrangeiras, para alargar e consolidar relacionamentos com 

interlocutores/parceiros estrangeiros. 

� � � C- Usar informação sobre culturas estrangeiras disponibilizada pelo meio envolvente e, particularmente, com 

vista à realização de trocas interculturais. 

4 – Usar línguas 
estrangeiras para 
comunicar 
adequadamente em 
situações do quotidiano 
e para apropriação de 
informação. 

� � � D- Auto-avaliar os desempenhos linguísticos em línguas estrangeiras quanto à adequação e eficácia. 

 
1.ºP 2.ºP 3.ºP  
� � � A- Exprimir dúvidas e dificuldades. 

� � � B- Planear e organizar as suas actividades de aprendizagem. 

� � � C- Identificar, seleccionar as suas actividades de aprendizagem. 

� � � D- Confrontar diferentes métodos de trabalho para a realização da mesma tarefa. 

5 – Adoptar 

metodologias 

personalizadas de 

trabalho e de 

aprendizagem 

adequadas a objectivos 

visados. 
� � � E- Auto-avaliar e ajustar os métodos de trabalho à sua forma de aprender e aos objectivos visados. 

 



 
1.ºP 2.ºP 3.ºP  

� � � A- Pesquisar, seleccionar, organizar e interpretar informação de forma crítica em função de questões, 

necessidades ou problemas a resolver e respectivos contextos. 

� � � B- Rentabilizar as tecnologias da informação e comunicação nas tarefas de construção de conhecimento. 

� � � C- Comunicar, utilizando formas diversificadas, o conhecimento resultante da interpretação da informação. 

6 – Pesquisar, 
seleccionar e organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável. 

� � � D- Auto-avaliar as aprendizagens, confrontando o conhecimento produzido com os objectivos visados e com a 

perspectiva de outros. 

 
1.ºP 2.ºP 3.ºP  

� � � 
A- Identificar situações problemáticas em termos de levantamento de 
questões. 

� � � 
B- Seleccionar informação e organizar estratégias criativas face às questões 

colocadas por um problema. 

� � � 
C- Debater a pertinência das estratégias adoptadas em função de um 
problema. 

� � � 
D- Confrontar diferentes perspectivas face a um problema, de modo a tomar 

decisões adequadas. 

7 – Adoptar 
estratégias 
adequadas à 
realização de 
problemas e à 
tomada de 
decisões. 

� � � 
E- Propor situações de intervenção, individual e, ou colectiva, que 

constituam tomadas de decisão face a um problemas, em contexto. 
 

1.ºP 2.ºP 3.ºP  
� � � A- Identificar tarefas por iniciativa própria. 

� � � 
B- Identificar, seleccionar e aplicar métodos de trabalho, numa perspectiva 

crítica e criativa. 

� � � C- Responsabilizar-se por realizar uma tarefa. 

� � � 
D- Valorizar a realização de actividades intelectuais, artísticas e motoras 

que envolvam esforço, persistência, iniciativa e criatividade 

8 – Realizar 
actividades de 
forma 
autónoma, 
responsável e 
criativa. 

� � � 
E- Avaliar e controlar o desenvolvimento das tarefas que se propõe 

realizar. 
 

1.ºP 2.ºP 3.ºP  

� � � 
A- Participar em actividades interpessoais e de grupo, respeitando normas, 

regras e critérios de actuação, de convivência e de trabalho em vários 
contextos. 

� � � 
B- Manifestar sentido de responsabilidade, de flexibilidade e de respeito 

pelo seu trabalho e pelo dos outros. 

� � � 
C- Comunicar, discutir e defender descobertas e ideias próprias, dando 

espaços de intervenção aos seus parceiros. 

9 – Cooperar 
com outros em 
tarefas e 
projectos 
comuns. 

� � � 
D- Avaliar e ajustar os métodos de trabalho à sua forma de aprender, às 

necessidades do grupo e aos objectivos visados. 

 
1.ºP 2.ºP 3.ºP  

� � � 
A- Mobilizar e coordenar os aspectos psicomotores necessários ao 

desempenho de tarefas. 

� � � B- Estabelecer e respeitar regras para o uso de espaços. 

� � � 
C- Realizar diferentes tipos de actividades físicas, promotoras de saúde, do 

bem-estar e da qualidade de vida. 

10 – Relacionar 
harmoniosamente o 
corpo com o espaço 
numa perspectiva 
pessoal e 
interpessoal 
promotora da saúde 
e da qualidade de 
vida. � � � D- Manifestar respeito por normas de segurança pessoal e colectiva 



14. VISITAS DE ESTUDO E ACTIVIDADES  

 
 

Tipo de 
actividades 

Disciplinas 
envolvidas Breve descrição da actividade Data 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

15. SITUAÇÕES ESPECIAIS  

 
 

Situações especiais N.os e nomes dos alunos Data 

Transferência para outra escola 
  

Transferência de outra escola 
  

Mudança de turma 
  

Anulação da matrícula 
  

Exclusão por falta de 
assiduidade 

  

Retenção por falta de 
assiduidade 

  



16. PLANOS DE RECUPERAÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO, AVALIAÇÃ O E BALANÇO  

FICHA “PLANOS DE RECUPERAÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO, AVALI AÇÃO E BALANÇO” – 2009/2010 

 

E.B 2.3 de Gaspar Correia 

___. º ANO ___.ª TURMA Director/a de Turma:  

 

Planos de Recuperação Com plano Sem Plano 
N.º Nome do aluno 

1º Período Carnaval 

Medidas adoptadas 
PDSA – APA – AR - T 

Avaliação 
D.L. 3/2008 

Aprovado Não Aprovado  Aprovado Não Aprovado  

Retido/excluído 
faltas 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

 TOTAL DE ALUNOS          



17. FOLHAS DE COMPETÊNCIAS DAS DISCIPLINAS  

 
 

LP ING HGP MAT CN EVT EM EF EMRC 

1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  

2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  
2.º Ciclo 

3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  

 
 

LP ING LFR HIST GEO MAT CN CFQ EV AA ET EF EMRC 

1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  

2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  3.
º 

C
ic

lo
 

(7
.os

 e
 8

.os
 a

no
s)

 

3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  

 
 
 

LP ING LFR HIST GEO MAT CN CFQ EV TIC EF EMRC 

1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  1.º P  

2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  2.º P  3.
º 

C
ic

lo
 

(9
.º

 a
no

) 

3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  3.º P  

 



 

E.B 2.3 de 
Gaspar 
Correia 

PROJECTO CURRICULAR DE TURMA – 2009/2010 

___. º ANO ___.ª TURMA -  FOLHA DE COMPETÊNCIAS 

Assinatura do/a professor/a: ______________________   Data: ____ / ____ / ____ 

DISCIPLINA: 

_______________________ 

(ANUAIS/__.º PERÍODO) 

 
 

Conteúdos Competências essenciais Estratégias Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
. 

 

 



 

18. FOLHAS DE PLANIFICAÇÃO/BALANÇO DAS ÁREAS CURRIC ULARES NÃO DISCIPLINARES  

 
 

 

Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as 
áreas curriculares disciplinares, incluindo uma componente de trabalho 
dos alunos com as tecnologias de informação e comunicação e constar 
explicitamente do projecto curricular de turma. 

 
 
 

 
1.º P 2.º P 3.º P 

ÁREA DE PROJECTO 
   

ESTUDO ACOMPANHADO 
   

FORMAÇÃO CÍVICA 
   

 
 



 
E.B 2.3 de Gaspar 

Correia 

PROJECTO CURRICULAR DE TURMA – 2009/2010 
___. º ANO ___.ª TURMA 
ÁREA DE PROJECTO 

FOLHA DE PLANIFICAÇÃO/BALANÇO  -  __.º PERÍODO 

Assinatura do/a professor/a: 

________________________________ 

Data: _____  /  _____  /  _____ 

 
Área que procura envolver os alunos na concepção, realização e avaliação de projectos, permitindo-lhes articular saberes de diversas áreas curriculares ou disciplinas em torno de problemas ou temas de pesquisa e 

intervenção. 
 

Temas/Conteúdos Actividades a realizar/realizadas Estratégias Recursos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E.B 2.3 de Gaspar 

Correia 

PROJECTO CURRICULAR DE TURMA – 2009/2010 
___. º ANO ___.ª TURMA 

ESTUDO ACOMPANHADO  
FOLHA DE PLANIFICAÇÃO/BALANÇO  -  __.º PERÍODO 

Assinatura do/a professor/a: 

________________________________ 

Data: _____  /  _____  /  _____ 

 
Área que visa essencialmente a apropriação, pelos alunos, de métodos de estudo, de trabalho e de organização, assim como o desenvolvimento de atitudes e capacidades que favoreçam uma crescente autonomia na 

realização das suas próprias aprendizagem. 
 

Temas/Conteúdos Actividades a realizar/realizadas Estratégias Recursos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E.B 2.3 de Gaspar 

Correia 

PROJECTO CURRICULAR DE TURMA – 2009/2010 
___. º ANO ___.ª TURMA 
FORMAÇÃO CÍVICA  

FOLHA DE PLANIFICAÇÃO/BALANÇO  -  __.º PERÍODO 

Assinatura do/a professor/a: 

________________________________ 

Data: _____  /  _____  /  _____ 

 
Área promotora do diálogo e reflexão sobre experiências vividas e preocupações sentidas pelos alunos, assim como temas e problemas relevantes da comunidade e sociedade. O seu objectivo central é contribuir para a 

construção da identidade e o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos. 
 

Temas/Conteúdos Actividades a realizar/realizadas Estratégias Recursos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



19. ANEXOS 

 
 
 

- Questionário aos alunos (facultativo)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO DA E. B. 2,3 DE GASPAR C ORREIA (2009/2010) 

 

 

A - EU – Dados pessoais 
 
A1-Nome:  A2-n.º:  
 
A3-Data de nascimento:         /        / 19      A4-Naturalidade:  

A5-Idade (em 31/12/2008):    A6-Nacionalidade:  

 
A7-Morada:  
 
A8-Código Postal:   A9-Telefone:  
 
A10-N.º de irmãos:   A11-Idades:  
 
A12-Pessoas com quem vives:  
 
A13-Tens algum problema de saúde? 

Sim �   Não �  
Se respondeste sim, 
indica qual: 

 

 

B - EU – Preferências e ocupações 
 
B1-Disciplina(s) preferida(s):  
B2-Disciplina(s) com mais dificuldade(s):   
B3-Actividades extracurriculares (na escola ou fora da escola):  
B4-Ocupação dos tempos livres:  
B5-Profissão desejada:  



 
 
B6-EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO PERCURSO ESCOLAR  

9º ano 12º ano Ensino Superior 

   

 
B7-HÁBITOS DE ESTUDO EXTRA ESCOLA (ASSINALA COM UM ××××) 

Estudas Locais de estudo 

Diariamente Às vezes Raramente Casa ATL Biblioteca Outros: Indica qual(ais) 

   

 

    

 
 

C - EU – Encarregado de educação/pais 
 
 
C1-NOME DO E. EDUCAÇÃO:     C2-PARENTESCO:  
 
C3-PROFISSÃO:   

C4-CONTACTOS (fixo e móvel):  
 

 
C5-MORADA COMPLETA:  
 
C6-CÓDIGO POSTAL:   

C7-LOCALIDADE:  
 

 
C8-NOME DO PAI:  
 
C9-PROFISSÃO:   

C10-CONTACTOS (fixo e 
móvel): 

 

 
C11-NOME DA MÃE:  
 
C12-PROFISSÃO:   

C13-CONTACTOS (fixo e móvel): 
 

 
 
 
 
   

 
 

D - EU – Situação escolar no ano passado 
 
D1-NO ANO LECTIVO PASSADO FREQUENTEI: 

ESCOLA:  ANO:  TURMA:  
 
D2-DISCIPLINA(S) COM CLASSIFICAÇÃO NEGATIVA  (2 OU 1)  
 
D3-BENEFICIASTE DE ALGUM APOIO PEDAGÓGICO ACRESCIDO?     SI M  �   NÃO �  
 EM CASO AFIRMATIVO, EM QUE DISCIPLINA(S)?  
 
D4-NO ANO LECTIVO ANTERIOR BENEFICIASTE DA ACÇÃO SOCIAL ESCOLA R (A.S.E.)? 

     SIM �   NÃO �  
EM CASO AFIRMATIVO, QUAL O 
ESCALÃO? 

 

 
 

E - EU – Informações diversas 
 
E1-AO LONGO DE TODO O TEU PERCURSO ESCOLAR, QUANTAS 
VEZES FICASTE RETIDO?  



(preenche a grelha seguinte: x – 1 retenção; xx – 2 retenções; xxx – 3 retenções) 
 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

         

 
 
E2-HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

 Pai Mãe 
Enc. 
Ed. 

1 Não sabe ler nem escrever    

2 Sabe ler e escrever sem ter concluído a 4ª classe    

3 4º ano de escolaridade ( antiga 4ª classe )    

4 6º ano de escolaridade ( antigo 2º ano )    

5 9º ano de escolaridade ( antigo 5º ano)    

6 Ensino Secundário (Curso Complementar) ou 12º ano    

7 Ensino Médio    

8 Ensino Superior    

9 Não sabe    

 
 
E3-SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 

 

VI - Actividades de enriquecimento curricular 

De acordo com o seguinte plano e por escola: 

1. EB1 de Moscavide e EB1/JI de Moscavide – cuja entidade promotora é a Junta 
de Freguesia de Moscavide. 
As actividades de enriquecimento curricular, adiante designadas “AEC” são as 
seguintes: 
a) Apoio ao Estudo 
b) Inglês; 
c) Ensino da Música; 
d) Actividade Física e Desportiva (inclui natação para alunos do 1º e 2º ano) 

Categorias socioprofissionais Pai  
Mã
e 

Enc. 
Edu. 

  
   

Agricultores e pescadores independentes         

Empresários da indústria e comércio         

Quadros e Técnicos (Funcionários Públicos)     Situação face à profissão Pai  Mãe Enc. Edu. 

Empregados de Comércio/Serviços     Efectivo    

Trabalhadores de produção fabril     Contratado a prazo    

Trabalhadores de construção civil   
 

 
Trabalhador por conta 
própria 

   

Trabalhadores Agrícolas e da Pesca por conta de outrem     Desempregado    

Profissão liberal     Reformado    

Professores     Outros    

Serviços domésticos         

Domésticas         

Outra         



e) Filosofia para Crianças 
 
As AEC são oferecidas ao seguinte número de alunos nelas inscritos em cada uma das 
escolas: 
EB1 de Moscavide – 171 alunos 
EB1/JI de Moscavide – 154 alunos 

 
Em cada uma das escolas, as actividades são oferecidas ao seguinte número de alunos: 
EB1 de Moscavide 
Apoio ao Estudo, 171 alunos 
Ensino do Inglês, 171 alunos 
Ensino da Música, 171 alunos 
Actividade Física e Desportiva, 171 alunos (Natação – 82 alunos) 
Filosofia para Crianças, 171 alunos 
 
EB1/JI de Moscavide 
Apoio ao Estudo, 154 alunos 
Ensino do Inglês, 154 alunos 
Ensino da Música, 154 alunos 
Actividade Física e Desportiva, 154 alunos (Natação – 60 alunos) 
Filosofia para Crianças, 154 alunos 
 
 
As AEC têm o seguinte horário semanal em cada uma das escolas: 
 
EB1 de Moscavide – regime duplo 
- 4 turmas com AEC das 10h às 11h45m 
- 4 turmas com AEC das 14h30m às 16h15m 
 
Cada Actividade tem a duração semanal de: 
- Ensino do Inglês 1.º e 2.º anos 90 MIN 
- Ensino do Inglês 3.º e 4.º anos 90 MIN 
- Ensino da Música 90 MIN 
- Actividade Física e Desportiva 135 MIN  
- Natação 1º e 2º anos 45MIN 
- Filosofia para Crianças 45MIN 
- Apoio ao Estudo 90 MIN 
 
EB!/JI de Moscavide – regime normal 
- 7 turmas com AEC das 15h15m às 17h30m  
 
Cada Actividade tem a duração semanal de: 
- Ensino do Inglês 1.º e 2.º anos 90 MIN 
- Ensino do Inglês 3.º e 4.º anos 90 MIN 
- Ensino da Música 90 MIN 
- Actividade Física e Desportiva 135 MIN  
- Natação 1º e 2º anos 45MIN 
- Filosofia para Crianças 45MIN 
- Apoio ao Estudo 90 MIN 



2. EB1/JI da Portela, cuja entidade promotora é a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação. 
 
As actividades de enriquecimento curricular, adiante designadas “AEC” são as 
seguintes: 

 
a) Apoio ao Estudo 
b) Inglês; 
c) Ensino da Música; 
d) Actividade Física e Desportiva (inclui natação) 
e). Expressões 

 
As AEC são oferecidas a 280 alunos inscritos em todas as Actividades, distribuídos da 
seguinte forma: 
 
Conjunto de actividades N.º de alunos 
Apoio ao estudo – todos os alunos 
Inglês - 285 alunos 
Ensino da Música - 285 alunos 
Actividade Física e Desportiva - 285 alunos 
Natação - 245 alunos 
Expressões: Dança - 92 alunos 
Teatro - 68 alunos 
Judo - 71 alunos 
Ténis - 14 alunos (1º ano) 
 
As AEC funcionam semanalmente entre as 15h15m e as 17h30m, com a seguinte 
distribuição semanal: 
Ensino do Inglês 1.º e 2.º anos 90 MIN 
Ensino do Inglês 3.º e 4.º anos 90 MIN 
Ensino da Música 90 MIN 
Actividade Física e Desportiva 135 MIN  
Expressões 45 MIN 
Apoio ao Estudo 90 MIN 
 
Nota: A redução dos tempos no ensino da Música e do Inglês deve-se ao facto de, nesta 
escola, a oferta incluir natação e as diversas actividades por nós acordado designar-se 
por expressões. A área das expressões é de oferta anual e de escolha livre por parte dos 
alunos/ Enc. de Educação.  
 
As AEC têm lugar nas instalações escolares, à excepção da Natação que decorre na 
piscina da GesLoures, sediada na Portela, assim como o Ténis que é leccionado nas 
instalações adequadas existentes na Associação de Moradores da Portela. 
 

VII – Desporto Escolar 

Horário de distribuição dos clubes na escola sede e professores envolvidos: 
 



DIA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

HORA 1 2 Ex 1 2 Ex 1 2 Ex 1 2 Ex 1 2 Ex 

8.30     
9.15                

9.15   
10.00                

10.20 
11.05                

11.05 
11.50                

12.00 
12.45                

12.45 
13.30  Volei   Dança Fut    Basq      

13.40 
14.25 Judo Volei   Multi Fut Dança Volei Basq  Dança Fut    

14.35 
15.20         Basq       

15.20 
16.05                   

16.25 
17.10                

17.10 
17.55                

18.00    
19.30  

Multi Volei 
  

Judo Volei 
  



Professor Modalidade 1º Treino 2º Treino 3º Treino 

Isabel Trole Dança 
3ª feira 

12h45/13h30 
4ª feira 

13h40/14h25 
5ª feira 

13h30/14h15 

Filipa Esteves Voleibol 
2ª feira 

12h45/14h15 
4ª feira 

13h30/14h15 
 

Carlos Luz Judo 
2ª feira 

13h30/14h15 
5ª feira 

18h00/19h30 
 

António Valente Multiactividades 
3ª feira 

13h30/14h15 
3ª feira 

18h00/19h30 
 

Pedro Silva Futsal 
3ª feira 

12h45/14h15 
5ª feira 

13h30/14h15 
 

Pedro Silva Basquetebol 
4ª feira 

13h30/15h00 
5ª feira 

12h45/13h30 
 

Nuno Reis Voleibol 
3ª feira 

18h00/19h30 
5ª feira 

18h00/19h30 
 

 
 
 

VII.  Projectos: 

� Projecto  Teleaula 

Parcerias com Hospital de Sta. Maria e Instituto Português de Oncologia. 

Trabalha-se em parceria com o CANTIC, organização que apoia estes projectos. 

 

� Projecto “Turma Mais” no 7º ano, 

Apostado em melhorar o desempenho dos alunos na disciplina de Matemática, 

tentando contrariar o insucesso patente nesta disciplina no 3º ciclo. Por questões 

logísticas outras disciplinas poderão melhorar igualmente o desempenho dos seus 

alunos. Este projecto envolve igualmente planos de desenvolvimento. 

 

� Novos Programas de Matemática – 1º, 3º, 5º e 7º anos – formação a 

docentes a par e passo e implementação no terreno. 

 

� Formação para docentes de LPO sobre novos programas, a 

implementar no próximo ano. 

� No 1º ciclo formação na área do PNEP com formadora residente e com 

docentes das várias escolas deste Agrupamento. 



 

� Espaço Cidadão /Tutorias – melhoria da aplicação de actividades, 

visando uma melhor consciencialização por parte de todos os actores do seu 

envolvimento na actividade. 

 

� Sala de Estudo – implementação da mesma. 

Espaço alternativo para os alunos, que não tendo aulas, podem usufruir do 

mesmo, elaborando actividades propostas por docentes ou fazendo os seus 

trabalhos ou simplesmente estudando. 

 

VIII.  Sugestões metodológicas 

Este ano há formação de docentes em várias vertentes e trabalho de equipa e 

parceria a vários níveis o que irá melhorar as práticas. Mesmo nas Ciências 

experimentais há reuniões semanais para envolvimento dos docentes neste projecto 

e planificação conjunta das actividades a desenvolver. 

IX. Critérios de Avaliação  

 

I. Definição dos critérios gerais, nos termos da legislação em vigor 

A metodologia a seguir consistirá na adequada observação dos alunos, de modo 

a reconhecer e registar, os elementos relativos ao comportamento e aquisição de 

conhecimentos, reflectindo, e daqui partindo para planificar as actividades seguintes. 

Os domínios das atitudes perante os outros e das atitudes perante as 

aprendizagens são transversais, por isso avaliados em todas as actividades promovidas 

não só pelas áreas curriculares disciplinares, como também pelas não disciplinares. 

II. Os CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO têm em conta: 

•  a idade do aluno; 

• o desenvolvimento para adquirir as competências necessárias, curriculares e não 

curriculares; 

• a adequação de comportamentos e atitudes face às aprendizagens escolares; 

• Assiduidade. 

III. Ponderação a atribuir: 

1º e 2º anos: 
 Atitude perante os   



outros 
Respeito 
Entreajuda 
Cumprimento de regras 

 
 

25% 

Atitude perante a 
aprendizagem 
Assiduidade 
Pontualidade 
Atenção 
Interesse 
Participação 
Organização do 
material 
Autonomia 
Trabalhado realizado 
em casa 

 
 
 
 
 
 

25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progressão na  
Aquisição de 
competências 

Competências 
reveladas: 
Testes 
Fichas de trabalho 
Actividades na sala de 
aula 

 
 

25% 
 
 

25% 

 
 
 
 
 

50% 

 

 

 

3º e 4º anos 

Atitude perante os outros: 

Respeito 

Entreajuda 

Cumprimento de regras 

 

 

 

15 % 

Atitude perante a aprendizagem: 

Assiduidade 

Pontualidade 

Atenção 

Interesse 

Participação 

Organização do material 

Autonomia 

Trabalho realizado em casa 

 

 

 

 

 

25 % 

 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

 

Progressão na aquisição 

de competências 

Competências reveladas: 

Testes 

Fichas de trabalho 

 

Actividades na sala de aula 

 

25 % 

 

 

35 % 

 

 

60 % 

 

Relativamente à progressão na aquisição de competências a notação é a seguinte: 



- Não satisfaz – 0 % a 49 % 

- Satisfaz – 50 % a 69 % 

- Bom – 70 % a 84 % 

- Muito Bom – 85 % a 100 % 

Não Satisfaz 
Será atribuído a alunos que realizaram muito poucas ou, mesmo, nenhumas das 

aprendizagens necessárias ao desenvolvimento das competências no quadro do projecto 
curricular de turma e que, cumulativamente, assumiram atitudes de recusa face às 
aprendizagens. 

Satisfaz 
Será atribuído a alunos que realizaram as aprendizagens indispensáveis ao 

desenvolvimento das competências definidas para a turma no projecto curricular de 
turma, manifestando, para além disso, atitudes positivas face às actividades. 

Bom 
Será atribuído a alunos que realizaram em grau elevado as aprendizagens 

indispensáveis ao desenvolvimento das competências definidas no quadro do projecto 
curricular de turma, revelando, para além disso, capacidades de relacionar 
conhecimentos e manifestando responsabilidade e autonomia pelas actividades. 

Muito Bom 
Será atribuído a alunos que realizaram em muito elevado grau as aprendizagens 

indispensáveis ao desenvolvimento das competências definidas no quadro do projecto 
curricular de turma, revelando, para além disso, capacidades de relacionar 
conhecimentos e manifestando responsabilidade e autonomia pelas actividades. 
 
2.º Ciclo – 5.º e 6.º ano 
  
Atitudes em sala de aula: 

• Assiduidade / pontualidade 
• Cumprimento de regras 
• Atenção / Interesse / participação 
• Organização / material 
• Trabalho realizado em casa 

  

 
30% 

  
Competências reveladas: 

• Testes 
• Fichas de trabalho 
• Actividades na sala de aula 

 

70% 

 
3.º Ciclo – 7.º , 8.º e 9.º 
    
Atitudes em sala de aula: 

• Assiduidade / pontualidade 
• Cumprimento de regras 
• Atenção / Interesse / participação 
• Organização / material 
• Trabalho realizado em casa 

 

 
20% 

Competências reveladas: 
• Testes 
• Fichas de trabalho 

Actividades na sala de aula  

80% 



 

Critérios para as áreas transversais, não disciplinares: 

Estudo Acompanhado 
 
Nesta área curricular não disciplinar, a avaliação é descritiva e qualitativa e, por isso, 
deve recorrer-se a métodos de avaliação formativa e à auto-avaliação como forma a 
registar os elementos considerados relevantes neste tipo de avaliação. 
 
Esta Área visa a aquisição de competências que permitam a apropriação pelos alunos 
de métodos de estudo e de trabalho e proporcionem o desenvolvimento de atitudes e de 
capacidades que favoreçam uma cada vez maior autonomia na realização das 
aprendizagens. (Decreto-lei 6/2001) 
 
Há ainda a referir que com a saída do Despacho nº 19308/2008 de 21 de Julho o tempo 
desta área deve ser parcialmente utilizado para apoio aos projectos em curso, Plano de 
Acção de Matemática, Apoio aos alunos com Português Língua não materna e 
realização de actividades no âmbito dos planos de recuperação e ainda programas 
definidos a nível de escola. 

 
Avaliação em função do perfil do aluno: 

• Não é assíduo nem pontual. 
• Não cumpre as normas de funcionamento da sala de aula. 
• Não revela empenho e interesse nas actividades propostas. 
• Não é responsável. 
• Não organiza os materiais / não se faz acompanhar dos materiais necessários; 
• Demonstra dificuldades na relação com os outros. 
• Não tem métodos de trabalho nem de estudo 

 
 
 

Não satisfaz 

• È assíduo e pontual. 
• Cumpre as normas de funcionamento da sala de aula. 
• Revela empenho e interesse nas actividades propostas. 
• Revela alguma responsabilidade. 
• Organiza geralmente os materiais, fazendo-se acompanhar dos que são 

necessários 
• Revela alguma facilidade na relação com os outros. 
• Revela algum método de trabalho e estudo 

 
 
 
 

Satisfaz 

• É assíduo e pontual. 
• Cumpre as normas de funcionamento da sala de aula e estimula os colegas a 

fazê-lo. 
• Revela muito empenho e interesse nas actividades propostas 
• É muito responsável. 
• Organiza os materiais, não esquecendo nunca, daqueles que são necessários; 
• Revela autonomia. 
• Revela espírito de entreajuda. 
• Tem uma boa relação com os outros. 
• Aplica métodos de trabalho e de estudo 

 
 
 
 
 

Satisfaz bem 

 
Instrumentos: 

• Grelhas de observação da participação e comportamento; 
• Trabalhos e /ou fichas; 
• Caderno diário 
• Fichas de auto-avaliação 



 

Área de Projecto 
 

Nesta área curricular não disciplinar a avaliação é descritiva e qualitativa devendo-se 
recorrer a instrumentos de avaliação formativos e de auto avaliação no registo dos 
elementos considerados relevantes para este tipo de avaliação e da metodologia 
associada. 
 
A Área de projecto visa; a concepção, realização e avaliação de projectos, através da 
articulação de saberes de diversas áreas curriculares, em torno de problemas, temas de 
pesquisa e ou de intervenção, de acordo com as necessidades e os interesses dos alunos. 
 
Constitui formação transdisciplinar de carácter instrumental a utilização das tecnologias 
de informação e comunicação, a qual deverá conduzir, no âmbito da escolaridade 
obrigatória, a uma certificação da aquisição das competências básicas neste domínio. 
Nos finais de ciclo a avaliação nesta área mesmo sendo qualitativa assume em conjunto 
com outras disciplinas peso igualitário para a transição e ou reprovação. 
  (Despacho Normativo n.º 1/2005) 
 
“Segue em anexo excertos de legislação directamente relacionada com esta área, no 
entanto não dispensa a leitura pormenorizada da legislação em vigor”. 
 
5 º ANO  -  Avaliação em função do perfil dos alunos 

Está atento às informações e aos problemas colocados 
Demonstra interesse pelas actividades  
Prepara os materiais necessários para o trabalho em estudo 
Utiliza as tecnologias disponíveis 
Desenvolve o projecto de acordo com o tema proposto 
Participa no trabalho de grupo cumprindo as regras estabelecidas 
Concretiza o trabalho com correcção  
Procede à auto-avaliação de forma crítica  
Demonstra comportamentos de respeito pelas normas estabelecidas 

 

 
 
 

Satisfaz Bem 
 
 
 
 
 
 

Revela alguma atenção às informações e aos problemas colocados 
Demonstra algum interesse pelas actividades  
Apresenta os materiais para o trabalho em estudo 
Utiliza as tecnologias disponíveis com alguma dificuldade  
Desenvolve com alguma dificuldade o projecto proposto 
Participa no trabalho de grupo cumprindo algumas das regras estabelecidas 
Concretiza o trabalho com algumas incorrecções  
Procede à auto-avaliação 
Demonstra comportamentos de respeito pelas normas estabelecidas 

 
 
 

Satisfaz 
 
 
 
 
 
 



Demonstra desinteresse pelas informações e problemas colocados 
Revela desinteresse pelas actividades  
Raramente apresenta os materiais de trabalho 
Utiliza as tecnologias disponíveis com muita dificuldade  
Desenvolve com muitas dificuldades o projecto proposto 
Colabora no trabalho de grupo mas não cumpre as regras estabelecidas 
Apresenta o trabalho final com muitas incorrecções 
Demonstra pouco interesse pelo auto-avaliação   
Revela pouco respeito pelas normas estabelecidas 

 
 

Não Satisfaz 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instrumentos: 
 

• Projecto Curricular de Turma 
• Fichas de planificação: Individual e de grupo 
• Dossier individual e de grupo 
• Fichas de avaliação: Diagnostica, Formativa, auto-avaliação, e hetero-avalição 
• Fichas de registo e observação do professor 
• Trabalhos dos alunos 
• Outros elementos de registo considerados relevantes inerentes à metodologia associada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6º ANO - Avaliação em função do perfil dos alunos 
 
Demonstra interesse pelas actividades 
Participa com responsabilidade nas actividades do projecto 
Selecciona fontes de informação adequadas 
Desenvolve o projecto de acordo com o planeado 
Utiliza as tecnologias disponíveis com rigor    
Participa no trabalho de grupo cumprindo as regras estabelecidas 
Concretiza o trabalho com correcção  
Procede à auto-avaliação de forma crítica e construtiva 
Demonstra comportamentos de respeito pelas normas estabelecidas 
 

 
 
 

Satisfaz Bem 
 
 
 
 

Demonstra algum interesse pelas actividades  
Participa nas actividades do projecto 
Demonstra alguma dificuldade na selecção de fontes de informação 
Desenvolve o projecto mas tem dificuldade em cumprir o planeado 
Utiliza as tecnologias disponíveis    
Participa no trabalho de grupo cumprindo algumas das regras estabelecidas 
Concretiza o trabalho com algumas incorrecções  
Procede à auto-avaliação de forma crítica 
Demonstra comportamentos de respeito pelas normas estabelecidas 
 

 
 

Satisfaz 
 
 
 
 
 
 



Demonstra desinteresse pelas actividades  
Revela desinteresse pelas actividades do projecto 
Demonstra muitas dificuldades em seleccionar fontes de informação 
Participa no projecto mas não cumpre o planeado 
Utiliza com muita dificuldade as tecnologias disponíveis    
Colabora no trabalho de grupo mas não cumpre as regras estabelecidas 
Apresenta o trabalho final com muitas incorrecções 
Demonstra pouco interesse pelo auto-avaliação   
Revela pouco respeito pelas normas estabelecidas 
 

 
 
 

Não Satisfaz 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos: 
 

• Projecto Curricular de Turma 
• Fichas de planificação: Individual e de grupo 
• Dossier individual e de grupo 
• Fichas de avaliação: Diagnostica, Formativa, auto-avaliação, e hetero-avalição 
• Fichas de registo e observação do professor 
• Trabalhos dos alunos 
• Outros elementos de registo considerados relevantes, inerentes à metodologia associada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7º ANO - Avaliação em função do perfil dos alunos 

 
Está atento às informações e aos problemas colocados 
Participa com responsabilidade nas actividades do projecto 
Revela iniciativa e apresenta soluções 
Participa nas actividades de grupo cumprindo as regras estabelecidas 
Selecciona fontes de informação adequadas ao projecto 
Desenvolve o projecto de acordo com o planeado 
Utiliza com rigor tecnologias de informação e comunicação  
Concretiza o trabalho com correcção  
Procede à auto-avaliação de forma crítica e construtiva 
Demonstra comportamentos de respeito pelas normas estabelecidas 
 

 
 
 

Satisfaz Bem 
 
 
 
 
 
 
 

Revela alguma atenção às informações e aos problemas colocados 
Participa nas actividades do projecto 
Revela alguma iniciativa mas não apresenta soluções 
Participa nas actividades de grupo cumprindo algumas das regras estabelecidas 
Demonstra alguma dificuldade na selecção das fontes de informação 
Desenvolve o projecto mas tem dificuldade em cumprir o planeado 
Utiliza com algum rigor tecnologias de informação e comunicação  
Concretiza o trabalho com algumas incorrecções   
Procede à auto-avaliação de forma crítica 
Demonstra comportamentos de respeito pelas normas estabelecidas 

 

 
 
 
 

 
Satisfaz 

 



Demonstra desinteresse pelas informações e problemas colocados 
Revela desinteresse pelas actividades do projecto 
Demonstra pouca iniciativa e não apresenta soluções 
Colabora nas actividades de trabalho de grupo mas não cumpre as regras estabelecidas 
Demonstra muitas dificuldades em seleccionar fontes de informação 
Participa no projecto mas não cumpre o planeado 
Demonstra muitas dificuldades na utilização de tecnologias de informação e 
comunicação  
Apresenta o trabalho final com muitas incorrecções 
Demonstra pouco interesse pelo auto-avaliação   

Revela pouco respeito pelas normas estabelecidas 

 
 
 
 

Não Satisfaz 
 

 

 
Instrumentos: 

• Projecto Curricular de Turma 
• Fichas de planificação: Individual e de grupo 
• Dossier individual e de grupo 
• Fichas de avaliação: Diagnostica, Formativa, auto-avaliação, e hetero-avalição 
• Fichas de registo e observação do professor 
• Trabalhos dos alunos 
• Outros elementos de registo considerados relevantes, inerentes à metodologia associada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8º ANO - Avaliação em função do perfil dos alunos 

 
Está atento às informações e aos problemas colocados 
Participa com responsabilidade nas actividades do projecto 
Revela iniciativa e apresenta soluções 
Participa nas actividades de grupo cumprindo as regras estabelecidas 
Selecciona fontes de informação adequadas ao trabalho de projecto 
Desenvolve o projecto de acordo com o planeado 
Utiliza com rigor as diferentes ferramentas das tecnologias de informação e 
comunicação  
Apresenta o trabalho com correcção e de acordo com o planeado  
Procede à auto-avaliação de forma crítica e construtiva 
Demonstra comportamentos de respeito pelas normas estabelecidas 
 

 
 
Satisfaz Bem 

 
 
 
 
 
 
 

Revela alguma atenção às informações e aos problemas colocados 
Participa nas actividades do projecto 
Revela alguma iniciativa mas não apresenta soluções 
Participa nas actividades de grupo cumprindo algumas das regras estabelecidas 
Demonstra alguma dificuldade na selecção das fontes de informação 
Desenvolve o projecto mas tem dificuldade em cumprir o planeado 
Utiliza com algum rigor as diferentes ferramentas das tecnologias de informação e 
comunicação  
Concretiza o trabalho com algumas incorrecções   
Procede à auto-avaliação de forma crítica 
Demonstra comportamentos de respeito pelas normas estabelecidas 
 

 
 
 
 

Satisfaz 
 
 
 
 
 



Demonstra desinteresse pelas informações e problemas colocados 
Revela desinteresse pelas actividades do projecto 
Demonstra pouca iniciativa e não apresenta soluções 
Colabora nas actividades de trabalho de grupo mas não cumpre as regras estabelecidas 
Demonstra muitas dificuldades em seleccionar fontes de informação 
Participa no projecto mas não cumpre o planeado 
Demonstra muitas dificuldades na utilização das tecnologias de informação e 
comunicação  
Apresenta o trabalho final com muitas incorrecções 
Demonstra pouco interesse pelo auto-avaliação   
Revela pouco respeito pelas normas estabelecidas 
 

 
 
Não Satisfaz 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instrumentos: 

• Projecto Curricular de Turma 
• Fichas de planificação: Individual e de grupo 
• Dossier individual e de grupo 
• Fichas de avaliação: Diagnostica, Formativa, auto-avaliação, e hetero-avalição 
• Fichas de registo e observação do professor 
• Trabalhos dos alunos 
• Outros elementos de registo considerados relevantes, inerentes à metodologia associada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9º ANO - Avaliação em função do perfil dos alunos 

 
Está atento às informações e aos problemas colocados 
Participa com responsabilidade nas actividades do projecto  
Revela iniciativa e apresenta soluções para a construção do projecto 
Participa em actividades de grupo cumprindo as regras estabelecidas 
Selecciona informação adequada ao projecto e organiza-a com correcção  
Desenvolve o projecto com autonomia e de acordo com o planeado  
Utiliza com rigor as diferentes ferramentas das tecnologias de informação e 
comunicação  
Apresenta o trabalho com correcção e conforme o planeado  
Procede à  auto e hetero-avaliação de forma crítica e construtiva 
Demonstra comportamentos de respeito pelas normas estabelecidas 
 

 
 
Satisfaz Bem 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revela alguma atenção às informações e aos problemas colocados 
Participa nas actividades do projecto 
Revela alguma iniciativa e apresenta algumas soluções para a construção do projecto 
Participa em actividades de grupo cumprindo algumas das regras estabelecidas 
Selecciona informação adequada ao projecto e organiza-a com alguma correcção 
Desenvolve o projecto mas revela dificuldade em gerir o que está planeado 
Utiliza com algum rigor as diferentes ferramentas das tecnologias de informação e 
comunicação  
Apresenta o trabalho conforme o planeado mas com algumas incorrecções   
Procede à  auto e hetero-avaliação de forma crítica 
Demonstra comportamentos de respeito pelas normas estabelecidas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfaz 
 
 
 



Demonstra desinteresse pelas informações e problemas colocados 
Revela desinteresse pelas actividades do projecto 
Demonstra pouca iniciativa e não apresenta soluções 
Colabora nas actividades de trabalho de grupo mas não cumpre as regras estabelecidas 
Demonstra muitas dificuldades em seleccionar e organizara informação 
Participa nas actividades mas não cumpre o plano de trabalho do projecto  
Demonstra muitas dificuldades na utilização das tecnologias de informação e 
comunicação  
Apresenta o trabalho final com muitas incorrecções 
Demonstra pouco interesse pelo auto e hetero-avaliação   
Revela pouco respeito pelas normas estabelecidas 
 

 
 
 
 
Não Satisfaz 
 
 
 

 
Instrumentos: 

• Projecto Curricular de Turma 
• Fichas de planificação: Individual e de grupo 
• Dossier individual e de grupo 
• Fichas de avaliação: Diagnostica, Formativa, auto-avaliação, e hetero-avalição 
• Fichas de registo e observação do professor 
• Trabalhos dos alunos 
• Outros elementos de registo considerados relevantes, inerentes à metodologia associada. 

 
Legislação aplicável: 
 
O Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, define os princípios orientadores a que 
deve obedecer a organização e gestão do currículo 
 
As ACND constituem espaços de autonomia curricular da escola e dos professores. O 
seu planeamento, regulação e avaliação devem ter em conta o contributo para a 
melhoria da qualidade das aprendizagens. Considera-se que estas áreas devem ser 
encaradas como instrumentos privilegiados do Conselho de Turma para promover a 
integração dos alunos, melhorar as aprendizagens e promover a educação para a 
cidadania. 
 
Pretende-se que o trabalho a realizar nestas áreas contribua para uma intervenção 
conjugada dos docentes, materializada no Projecto Curricular de Turma quer 
através da mobilização de experiências, metodologias, e instrumentos de trabalho, quer 
ao nível dos materiais regularmente utilizados na prática pedagógica, de forma a 
redireccionar as ACND para responder à implementação das medidas de política 
educativa que visam dar respostas às necessidades do sistema educativo. 
 
9. A Área de Projecto tem como finalidade o desenvolvimento da capacidade de 
organizar a informação, pesquisar e intervir na resolução de problemas e 
compreender o mundo actual através do desenvolvimento de projectos que 
promovam a articulação de saberes de diversas áreas curriculares.  
 
10. Ao longo do ensino básico, em Área de Projecto e em Formação Cívica devem ser 
desenvolvidas competências nos seguintes domínios:  
 

a) Educação para a saúde e sexualidade de acordo com as orientações do Despacho n.º 25 
995/2005, de 28 de Novembro e o Despacho 2506/2007, de 23 de Janeiro;  

 
b) Educação ambiental;  
 



c) Educação para o consumo;  
 
d) Educação para a sustentabilidade;  
 
e) Conhecimento do mundo do trabalho e das profissões e educação para o empreendedorismo;  
 
f) Educação para os direitos humanos;  
 
g) Educação para a igualdade de oportunidades;  
 
h) Educação para a solidariedade;  
 
i) Educação rodoviária;  
 
j) Educação para os media;  
 
k) Dimensão europeia da educação.  
 

 
“ Foram definidas áreas de intervenção prioritárias pelo despacho de 27 Setembro de 2006” 

 
• Alimentação e Actividade Física 

 
• Saúde Oral 

 
• Prevenção do consumo de substâncias Psicoactivas  

 
• Sexualidade 

 
• Infecções Sexualmente Transmissíveis 

 
• Violência em meio Escolar 

 
“ Em 31 Outubro 2008 deu entrada na escola o documento orientador sobre o novo 
tema a Incluir em Área de Projecto destinado aos ensinos básico e secundário sobre ” 
Mar ”. 
 
“As prioridades de intervenção a nível do agrupamento são definidas dentro da 
autonomia concedida às Escolas e constam no P.E.E. “ 
 
11. De acordo com as orientações do despacho n.º 16 149/2007, de 25 de Julho, no 8.º 
ano de escolaridade, a Área de Projecto deve destinar um tempo lectivo de noventa 
minutos à utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). 
 
“As TIC, no 8º ano de escolaridade, sejam utilizadas na construção do portfólio 
electrónico do aluno, utilizando para isso as tecnologias disponíveis, nomeadamente o 
moodle, sítio da escola na internet,o servidor da sala TIC ou outro suporte digital. 
O portfólio electrónico do aluno deve servir para dar continuidade às aprendizagens 
na disciplina TIC no 9º ano e acompanhar o aluno ao longo da sua escolaridade.”  
 
15. O trabalho a realizar em cada uma das áreas curriculares não disciplinares deve 
obedecer a uma planificação que deverá figurar no respectivo projecto curricular 
de turma, com a identificação das competências a desenvolver, as experiências de 
aprendizagem e a respectiva calendarização.  
 



16. O trabalho desenvolvido em cada uma das áreas referidas no número anterior deve 
ser objecto de uma avaliação participada e formativa, no contexto da turma e, ainda, 
de uma avaliação global no final do ano lectivo, a realizar pelo conselho pedagógico, 
da qual deverá resultar um relatório , no qual deve constar:  
 

a) Recursos mobilizados;  
 
b) Modalidades adoptadas;  
 
c) Resultados alcançados.  
 

 
17. No final do ano lectivo, o director envia à Direcção Regional de Educação 
respectiva a avaliação global referida no ponto anterior. 
 
18. Cada Direcção Regional de Educação elabora um relatório global relativo às 
escolas da respectiva área, o qual deverá ser enviado à Direcção Geral de Inovação e 
Desenvolvimento Curricular, até 31 de Agosto.  
 
FORMAÇÃO CÍVICA  
Nesta área curricular não disciplinar, a avaliação é descritiva e qualitativa e, por isso, 
deve recorrer-se, prioritariamente, a métodos de avaliação formativa e à auto-avaliação 
como forma de registar os elementos considerados pertinentes.  
Trata-se de uma área que tem um carácter interdisciplinar e a generalidade das 
competências que nela se pretendem desenvolver têm um carácter frequentemente 
transdisciplinar. Deve por isso atender-se nesta área, aos seguintes parâmetros: 
 
• Conhecimento dos códigos e valores cívicos e de cidadania necessários para 
viver em conjunto; 
• Identificação de problemas sociais e/ou da turma; 
• Intervenção na resolução de problemas sociais; 
• Articulação de saberes escolares em torno de problemas pertinentes, atribuindo-
lhes um sentido ligado às suas próprias vivências (ecologia, respeito pelas minorias, 
desenvolvimento de comportamentos cívicos e de cidadania); 
• Argumentação de forma construtiva e crítica; 
• Participação com empenho e interesse nas diferentes actividades; 
• Demonstração de atitudes/gestos de solidariedade para com os seus pares; 
• Cumprimento das regras definidas pelo conselho de turma e Regulamento 
Interno da Escola; 
• Interacção correcta com funcionários, professores e colegas. 
 

Avaliação em função do perfil de aluno: 
• Não é assíduo nem pontual; 
• Não cumpre as normas de funcionamento da sala de aula; 
• Não cumpre os deveres do aluno que constam no Regulamento Interno da escola; 
• Não revela algum interesse nem empenho nas actividades propostas; 
• Não participa ou participa de modo incorrecto; 
• Não revela espírito de responsabilidade; 
• Demonstra dificuldades na relação com os outros; 
• Não altera comportamentos apontados como alvo de correcção. 

Não Satisfaz 



• É assíduo e pontual; 
• Cumpre as normas de funcionamento da sala de aula; 
• Cumpre o Regulamento Interno da escola; 
• Revela algum interesse e empenho nas actividades propostas; 
• Participa quando solicitado e de modo correcto; 
• Revela algum espírito de responsabilidade; 
• Demonstra facilidade na relação com os outros; 
• Altera comportamentos, quando chamado a atenção. 

Satisfaz 

• É assíduo e pontual; 
• Cumpre as normas de funcionamento da sala de aula e estimula os colegas a fazê-lo; 
• Cumpre o Regulamento Interno da escola; 
• Revela muito interesse e empenha-se activamente nas actividades propostas; 
• Participa com qualidade; 
• Revela espírito de responsabilidade; 
• Tem uma boa relação com os outros, fomentando uma boa dinâmica de grupo. 

Satisfaz Bastante 

 
INSTRUMENTOS: 

 

• Grelhas de observação da participação e comportamento; 

• Trabalhos e/ou fichas; 

• Caderno diário; 
Fichas de auto avaliação. 

 


