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1. Conceito de Projecto Curricular de Escola 

 

O presente Projecto Curricular de Escola é um instrumento de trabalho, projectado pelo Conselho 

Pedagógico, que define e sintetiza as opções curriculares, dentro dos limites estabelecidos a nível 

nacional, a organização das diversas áreas e disciplinas do currículo, as cargas horárias, os tempos 

lectivos, a distribuição do serviço docente, entre outros aspectos organizacionais, de forma a 

viabilizar as políticas gerais de actuação da escola, preconizadas e sintetizadas no Projecto 

Educativo. 

 

 

 2. Breve caracterização da escola  

 

2.1 Infra-estruturas 

 

 

Instituto Vaz Serra 
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A escola é constituída por três pisos: 

 

 

Rés-do-Chão 

 

1º Piso 

 

2º Piso 

 

Bar 

Papelaria/Reprografia 

Sala de E.V.T. 

Átrio coberto 

Biblioteca / Academia da 

Leitura 

Laboratório Biologia 

Laboratório Físico-

Quimica 

Átrio aberto 

Serviços administrativos 

Campo de jogos 

W.C. (s) 

 

Salas de aulas 

Sala multimédia / 

videoteca 

Sala dos Professores 

Sala Trabalho Professores 

Sala da Direcção 

Pedagógica 

Gabinete Psicologia 

Refeitório/Cozinha 

Sala dos Directores de 

Turma 

Gabinete do Vigilante 

W.C. (s) 

 

 

Salas de aulas 

Laboratório de Informática 

I 

Laboratório de Informática 

II 

Centro de recursos do 

Ensino Recorrente 

Nocturno 

Gabinete do Vigilante 

Academia de Artes 

Ludoteca / Academia 

Penso Rádo 

Academia de Línguas 

Academia XPTO 

Sala de música / Academia 

de Música / Academia de 

Teatro 

W.C. (s) 

 

Algumas imagens ilustram algumas infra-estruturas e recursos educativos da escola 

 

 

 

 

 

 

 
Bar Refeitório 

 

 
 

Serviços Administrativos 
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Destaca-se, ainda, a existência do Pavilhão Desportivo Municipal Fernando Vaz serra, construído ao 

abrigo de um protocolo entre o Instituto do Desporto, autarquia e a entidade proprietária da escola 

(que cedeu o terreno) utilizado pelos alunos do Instituto para a prática das aulas de Educação Física e 

Desporto, desde o ano lectivo 2000 / 2001. 

 

 

Papelaria / Reprografia Laboratório Química Laboratório Biologia 

Sala trabalho prof. Biblioteca Lab.Informática 
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No Interior da escola existe uma diversidade de espaços que visam responder, de forma 

eficaz, a todas as áreas e especificidades da actividade educacional e pedagógica. Sublinhe-se o facto 

de em todos os pisos existirem recursos informáticos ligados em rede (Intranet e Internet). 

Destacam-se alguns espaços: 

 

BAR         

Este serviço oferece os menus próprios de cafetaria com a preocupação de proporcionar aos alunos a 

oportunidade de consumirem pequenas refeições equilibradas. Neste espaço pode-se tomar leite ou 

sumos e comer sandes, bolos, etc. O pagamento é feito através do cartão electrónico.  

 

REFEITÓRIO         

Este oferece um leque de refeições (almoço) variadas e equilibradas durante toda a semana. O menu 

é do agrado da maioria dos alunos e o espaço bastante agradável. Funciona em regime de self-service 

o que permite um serviço rápido e eficiente. 

 

 REPROGRAFIA/PAPELARIA 

Neste local é possível adquirir todo o tipo de material escolar necessário e tirar fotocópias.  

 

BIBLIOTECA 

Neste espaço é possível consultar todos os documentos escritos disponíveis (livros, dicionários, 

enciclopédias, revistas e jornais...). Existem também computadores que podem ser utilizados pelos 

alunos. Neste espaço funciona, ainda, a Academia da Leitura. 

 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Neste local podem ser pedidas todo o tipo de informações relacionadas com as questões 

administrativas inerentes ao processo educativo.  

 

 

 

 

 

 

mailto:servicosadministrativos@esfga.pt
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2.2 Recursos Humanos 

 

Corpo Docente 

Presentemente, o corpo docente do Instituto Vaz Serra é composto por trinta e três colaboradores 

internos, na sua maioria profissionalizados. Todos estes docentes integram o quadro do pessoal 

docente. 

Para além dos colaboradores internos, há, ainda, a destacar a presença regular de nove formadores 

externos para leccionar algumas disciplinas técnicas de cursos financiados pelo POPH, na medida 

das necessidades da escola. 

Tendo em vista uma actualização contínua, o Instituto Vaz Serra considera a formação um pilar 

estratégico do seu plano educativo, uma vez que, somente, as escolas, em contínua formação, 

poderão assegurar um ensino de qualidade, rumo à excelência. 

A formação ministrada, no corpo docente, deste estabelecimento de ensino, engloba duas vertentes 

essenciais: a formação interna e a formação externa. 

As acções de formação interna realizam-se em sede do Instituto e destinam-se a professores, 

funcionários, alunos e pais / encarregados de educação, deste estabelecimento de ensino. Estas 

acções podem ser promovidas pela Direcção Pedagógica; por Grupos Disciplinares; por 

Departamentos Curriculares; pelos Serviços de Psicologia ou por Equipas Pedagógicas. 

As acções de formação externa são, geralmente, organizadas por instituições externas à escola, 

podendo assumir diferentes figurinos: cursos, conferências; seminários; colóquios; encontros; 

simpósios; congressos, entre outros. 

 

Colaboradores Não Docentes 

O corpo não docente revela um bom espírito de equipa e constante preocupação no sentido de 

cumprir, com eficácia, as tarefas que lhe são atribuídas, tendo alguns elementos como habilitações 

literárias o 12ºano, sendo, todavia, a habilitação dominante o nono ano de escolaridade. 

 

Alunos 

O Instituto Vaz Serra integra, aproximadamente, 410 alunos, na sua instituição, em regime diurno, no 

segundo e terceiro ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário. Para além do Ensino Regular, a 

escola ministra, ainda, Cursos profissionais e Cursos de Educação e Formação. Os alunos que 

frequentam o Instituto Vaz Serra são, frequentemente, oriundos das zonas periféricas de Cernache do 

Bonjardim ou pertencentes à referida vila. Registou-se, este ano lectivo, um aumento do número de 
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alunos na escola, com uma significativa procura nos cursos de nível secundário, por parte de alunos 

de fora da zona tradicional de influência da escola. 

 

De um modo geral, os discentes são de origem humilde, revelando carências económicas, sociais e 

afectivas e ausência de aspirações e de objectivos pessoais e profissionais. 

Muitos alunos revelam interesses divergentes da escola e pouco empenho em prosseguir estudos. No 

que respeita aos alunos do sexo masculino, ressalte-se que as suas ambições se centram, quase 

sempre, na conclusão da escolaridade obrigatória, permitindo-lhes, assim, poder tirar a carta de 

condução, sendo esta uma das suas reais prioridades. Em relação às alunas, poder-se-á referir que, 

grande parte, prevê a conclusão do Ensino Básico ou Secundário, mas sempre como pano de fundo, o 

alcançar de uma estabilidade pessoal e afectiva, através do casamento. 

 

2.3 Serviços de Psicologia e Orientação  

 

A escola dispõe de um gabinete de psicologia e orientação escolar, que desempenha, entre outras, as 

seguintes funções: 

 - orientação escolar e vocacional dos alunos 

 - sinalização, acompanhamento e encaminhamento de problemas familiares, de 

aprendizagem, etc. 

 - supervisão dos apoios aos alunos com NEE; 

 - acompanhamebnto dos cursos de carácter profissionalizante. 

 

Para tal, este gabinete é coordenado por uma psicóloga escolar que trabalha em íntima articulação 

com as docentes de Ensino Especial, com o Coordenador dos Cursos do programa POPH, e com os 

respectivos Orientadores Educativos. 

 

 

2. ÓRGÃOS DE DIRECÇÃO E GESTÃO ESCOLAR  

 

Para alcançar uma Política de Qualidade, bem como os princípios orientadores do Projecto 

Educativo, as metas anuais a atingir e a resposta às prioridades do Projecto Curricular de Escola, o 

Instituto Vaz Serra organiza-se, pedagogicamente, da seguinte forma: 
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Direcção 

A Direcção do Instituto Vaz Serra é colegial, sendo constituída pelo Presidente da Direcção e uma 

Directora que partilham, entre si, as tarefas executivas e de coordenação da escola, nos domínios 

pedagógico e financeiro. Colabora, ainda, um professor, com a função de assistir as tarefas de 

coordenação pedagógica da escola, em estreita ligação com os membros da Direcção. 

A Direcção Pedagógica superintende e assegura o cumprimento das normas estabelecidas, quer a 

nível interno – Projecto Educativo, Regulamento Interno, Projecto Curricular de Escola, Plano Anual 

de Actividades e Projectos Curriculares de Turma – quer a nível externo – normas emanadas do 

Ministério de Educação. Superintende, ainda, e acompanha os processos de avaliação, disciplinares e 

de assiduidade dos alunos, bem como a avaliação do desempenho docente. 

Promove, igualmente, a formação dos seus colaboradores, docentes e não docentes. 

 

Coordenadores de Departamento Curricular 

A escola organiza-se em quatro Departamentos Curriculares: 

Línguas e Literatura,  

Ciências Sociais e Humanas,  

Ciências Exactas e Naturais,  

Desporto, Artes e Expressões 

 

Apenas existem, formalmente, os Grupos de Língua Portuguesa e Matemática, havendo, nestas duas 

situações delegados de grupo nomeados pela Direcção Pedagógica. Nas restantes disciplinas, haverá 

lugar à nomeação, pelos Coordenadores de Departamentos, de um representante de disciplina, sendo 

as decisões relativas a cada disciplina ou grupo disciplinar tomadas em sede de reunião de 

departamento.   

Os quatro coordenadores de departamento são os elos de ligação entre a Direcção Pedagógica e o 

corpo docente, em geral. Têm assento no Conselho Pedagógico, após o qual presidem às reuniões de 

departamento e orientam todo o trabalho inerente ao mesmo e aos respectivos grupos disciplinares, 

quer a nível curricular (preparação conjunta de aulas, preparação de instrumentos de avaliação, 

cumprimento de planificações, articulando horizontal e verticalmente os conteúdos programáticos 

das diferentes disciplinas que constituem o departamento), quer a nível de preparação de actividades 

de complemento curricular do departamento e de análise de resultados a reportar em relatórios de 

desempenho. São os responsáveis pela organização e manutenção dos dossiers de departamento e de 

grupo, bem como pelo processo de adopção de manuais.  
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Os coordenadores são os porta-vozes dos elementos que constituem o departamento, promovendo, 

igualmente, actividades de interacção escola-meio. 

 

Coordenador de Directores de Turma 

Com a supervisão da Direcção Pedagógica, compete ao coordenador dos Directores de Turma 

organizar toda a actividade de Direcção de Turma, preparando as reuniões de Conselho de Directores 

de Turma, nas quais são definidas as actividades inerentes: trabalho semanal relativo a faltas dos 

alunos, atendimento aos Encarregados de Educação e acompanhamento de alunos. Prepara, 

igualmente, as reuniões de Conselho de Turma, as recepções de início de ano lectivo aos 

Encarregados de Educação a aos alunos, entre outros. 

Cabe ao Coordenador dos Directores de Turma, fazer o acompanhamento dos Projectos Curriculares 

de Turma, para que os mesmos sejam a ponte para atingir o preceituado, tanto nível interno no 

Projecto Educativo, como a nível externo, cumprindo-se o estipulado por lei. 

 

Directores de Turma 

São responsabilidade e autoridade do Director de Turma: 

 Assegurar a articulação entre os professores da turma e os alunos, Pais e Encarregados de 

Educação; 

 Receber semanalmente os Encarregados de Educação; 

 Garantir uma informação actualizada junto dos Pais e Encarregados de Educação acerca do 

aproveitamento e comportamento escolar dos alunos e da sua integração na Escola, 

nomeadamente no que diz respeito à assiduidade, actividades escolares e todo o processo de 

avaliação; 

 Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos; 

 Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de actividades, 

conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade 

de cada aluno; 

 Articular as actividades da turma com os Pais e Encarregados de Educação, promovendo a 

sua participação; 

 Organizar o dossier de turma; 

 Abrir semanalmente o livro de ponto e controlar periodicamente a sua correcta utilização 

pelos professores da turma; 
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 Fazer o controlo das faltas dos alunos, separando as justificadas das injustificadas, 

arquivando as justificações no dossier respectivo, depois de as ter apreciado e decidido as 

medidas a tomar, de acordo com as situações em causa; 

 Ter em atenção o limite de faltas justificadas e injustificadas, por disciplina/ área disciplinar, 

de forma a comunicar e convocar o Encarregado de Educação do aluno e agir em 

conformidade sempre que se verifique o incumprimento do preconizado no Regulamento 

Interno da Escola e na Lei 3/2008 de 18 de Janeiro; 

 Arquivar no dossier todos os contactos escritos com os Encarregados de Educação e registar 

os contactos telefónicos e as reuniões com os mesmos, quer sejam solicitadas pelo Director 

de Turma, quer pelos Encarregados de Educação; 

 Coordenar a eleição do Delegado e Subdelegado da turma, informando-os das suas funções 

de forma a prepará-los para uma actuação correcta; 

 Presidir às reuniões de Conselho de Turma, levando a documentação necessária, após 

consultar a legislação respeitante às reuniões de avaliação; 

 Apreciar as ocorrências de insucesso disciplinar, decidindo a aplicação de medidas, 

imediatas, expressas na legislação em vigor e definidas em Regulamento Interno e solicitar à 

Direcção Pedagógica, a convocação extraordinária do Conselho de Turma Disciplinar; 

 Proceder ao levantamento de dados relativos às respectivas turmas, para posterior elaboração 

do relatório global de desempenho, do respectivo processo. 

 

 

Coordenadores / Orientadores Educativos de Cursos Tecnológicos / Profissionalizantes 

Compete-lhes coordenar, do ponto de vista pedagógico e de funcionamento, os cursos de cariz 

tecnológico ou profissionalizante, de acordo com os respectivos regulamentos em vigor. 

Os cursos de natureza formativa/qualificante terão um Coordenador, designado pela Direção e que 

responde diretamente perante esta. Terá como função coordenar a ação dos orientadores educativos 

das turmas, verificando a implementação das orientações pedagógicas e de cariz organizativo, no 

respeito pela legislação em vigor, bem como incentivar e promover a criação de parcerias e 

desenvolvimento de projetos respeitantes a este tipo de ensino. 

 

Coordenador de Departamento de Qualidade 

O Coordenador de Departamento da Qualidade desenvolve actividades, com a supervisão e 

acompanhamento da Direcção Pedagógica, tendo em vista a qualidade do ensino. Supervisiona a 
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aplicação do sistema de gestão da qualidade, com vista à melhoria contínua dos processos de ensino 

e de suporte. Assim, compete-lhe: 

 Implementar os procedimentos e instruções necessárias ao nível dos processos a fim de 

assegurar, tanto a documentação e registos, como a monitorização dos objectivos da escola, dos 

resultados das aprendizagens dos alunos e da avaliação de satisfação de clientes. 

 Coordenar a recolha e tratamento de dados de desempenho, de satisfação de clientes e de acções 

abertas e reportá-lo à Direcção da Escola e ao Conselho Pedagógico, através das respectivas 

revisões do SGQ; 

 Desencadear todas as acções necessárias para garantir a eficácia do sistema e a melhoria 

contínua, acordadas com a Direcção da Escola e o Conselho Pedagógico; 

 

Coordenador do Departamento de Actividades de Complemento Curricular 

Ao Coordenador deste departamento compete estabelecer um elo estreito de ligação entre a escola e 

o meio, no sentido de reforçar uma natural e importante participação de todos nas actividades 

desenvolvidas na escola, bem como uma forte aposta na intervenção dos pais, familiares e amigos de 

todos os alunos que a frequentam, para que se possa registar um gradual e desejado envolvimento da 

comunidade na vida da escola. 

Cabe, ainda, a este departamento, a articulação de todas as actividades a serem desenvolvidas face às 

várias sugestões dos departamentos curriculares e a supervisão do cumprimento do Plano Anual de 

Actividades e dos sistemas de apoio às aprendizagens. 

 

Coordenador do Plano de Formação 

O Coordenador do Plano de Formação tem como papel principal o controlo, a divulgação e a 

avaliação das várias acções de formação de interesse para suprir necessidades de competências e 

contribuir para um desenvolvimento profissional mais sólido. Estas poderão ser promovidas por 

entidades de formação internas e externas.   

 

Coordenador de Matrículas 

Ao coordenador de matrículas compete supervisionar e articular todo o processo de matrículas, 

envolvendo alunos, encarregados de educação, Directores de Turma e Serviços Administrativos da 

escola, desde a divulgação da informação até à efectivação da matrícula. 
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Coordenador do Departamento de Comunicação e Relações Públicas 

Este departamento tem como intuito o de dar a conhecer, a toda a comunidade educativa, local e 

regional, as manifestações pedagógicas e culturais que se vão desenvolvendo. 

As intervenções deste departamento estão aliadas à produção de documentos escritos para a edição 

em revistas da escola. 

No que toca à Área de Relações Públicas, cabe ao Coordenador deste departamento estabelecer uma 

ligação cordial entre as várias entidades: municipais, locais, empresariais, comunicação social, entre 

outros, e a Direcção Pedagógica do Instituto, no sentido de promover uma maior dinâmica entre o 

meio e a escola, assim como uma forma de contacto directo com entidades que permitam uma cada 

vez mais forte presença desta instituição na vida cultural local. 

 

Coordenador do Secretariado de Exames 

Compete ao secretariado de exames, em particular ao seu coordenador: 

 Servir de elo de ligação entre a Direcção Pedagógica e a comunidade educativa face a todas as 

questões de natureza avaliativa, analisar o desempenho dos processos com responsabilidade 

directa na avaliação dos alunos e elaborar os relatórios periódicos de avaliação.  

 Coordenar todas as actividades relacionadas com a aplicação de provas de avaliação de 

conhecimentos da escola, provas de aferição interna e externa e de exames, de acordo com os 

regulamentos e respectiva legislação aplicável; 

 Estabelecer todos os contactos com entidades externas à escola, no âmbito da realização de 

exames; 

 Assegurar a monitorização das actividades supra mencionadas. 

 

Coordenador do Departamento de Infra-estruturas, Organização e Asseio do Espaço 

Escolar 

Compete-lhe: 

 Elaborar inventários sobre o material presente, em cada espaço escolar, bem como supervisionar 

o estado em que se encontra toda a estrutura física da instituição; 

 Organizar e dispor cada espaço escolar, de acordo com um sentido de rigor estético e de 

harmonia ambiental; 

 Apelar a toda a comunidade escolar para o respeito pelo património da escola; 
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 Alertar todos os elementos da comunidade educativa para a importância do zelo e da organização 

a ter em qualquer local de trabalho. 

 

Coordenador do Departamento de Higiene, Segurança Ambiente e Saúde 

Compete-lhe: 

 Assegurar o cumprimento de todos os requisitos legais em matéria Higiene, Segurança Ambiente 

e Saúde em espaço escolar. 

 Transmitir informações à população escolar, relativas às normas gerais de saúde, segurança e 

evacuação. 

 Propor à Direcção da Escola medidas de prevenção e segurança a adoptar e zelar pelo 

cumprimento das medidas implementadas.  

 

Coordenador para Educação Sexual na Escola 

De acordo com a lei em vigor e com as determinações do Conselho Pedagógico, ouvidos os pais e 

encarregados de educação, a escola desenvolverá actividades pedagógicas, e outras, voltadas para a 

formação dos alunos no âmbito da Educação Sexual. Compete ao Coordenador nomeado pela 

Direcção Pedagógica articular e supervisionar a realização destas actividades. 

 

 

4. Organização curricular 

 

4.1 Planos de Estudo 

 

O Instituto Vaz Serra lecciona, no Ano Lectivo 2011 / 2012 os seguintes níveis e cursos: 

 

Ensino Básico: 

 

 2º e 3º Ciclos do Ensino Regular 

 Curso de Educação e Formação de Tipo 3 – Nível II de Protecção e Prestação de 

Socorros (Bombeiro) 

 

 Ensino Secundário: 
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 Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias 

 Cursos Profissionais: 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 

Técnico Auxiliar de Saúde  

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

 Educação e Formação de Adultos - Formação Modular 

 

 

PLANOS CURRICULARES 

 

No Ensino Básico regular, as aulas organizam-se, sempre que possível, em blocos de 60 ou 90 

minutos, correspondendo, todavia, cada bloco a uma aula. Exceptuam-se as aulas de EMRC 

que são repartidas por blocos de 45 minutos. Nos cursos financiados pelo POPH, de acordo 

com a regulamentação em vigor, as aulas têm uma duração de 60 minutos. 

 

 

2º CICLO REGULAR 

 

 

 

 

 

Carga horária 

semanal 

(x minutos) 

Componentes do currículo 5º ano 6º ano 

 

Línguas e Estudos Sociais 

 Português 270 270 

Língua Estrangeira 150 150 

História e Geografia de Portugal 120 120 

Matemática e Ciências 
Matemática 270 270 

Ciências da Natureza 120 120 

Educação Artística e Tecnológica 

Educação Visual  90 90 

Educação Musical 90 90 

Educação Tecnológica 90 90 

Educação Física 150 150 

Educação Moral e Religiosa Católica (facultativa) 45 45 
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Acresce o Apoio ao Estudo (3,5HL*60 min. = 210 min./semana). Preferencialmente dado aos 

professores da turma, poderá no entanto sê-lo por professores de qualquer turma e de 

qualquer ciclo. 

 

 

3º CICLO REGULAR  

Carga horária semanal 

(x  minutos) 

 

Componentes do currículo 7º ano 8º ano 9º ano 

 

Português 240 240 210 

Línguas Estrangeiras 

Língua Estrangeira I 180 120 120 

Língua Estrangeira II 120 120 120 

Ciências Humanas e 

Sociais 

História 120 90 150 

Geografia 90 120 120 

Matemática 210 240 240 

Ciências Físicas e 

Naturais 

Ciências Naturais a) 120 150 120 

Físico-Química a) 150 120 150 

Expressões e 

Tecnologias 

Educação Visual 90 90 150 

TIC b) 60 60 0 

Educação Musical 60 60 0 

Educação Física 90 90 120 

Educação Moral e Religiosa Católica (facultativa) 45 45 45 

 

a) 60 min. Semanais são desdobrados, alternadamente, em C.N. e F.Q. 

b) No ano letivo 2012/13, como medida transitória, dois tempos de TIC anual (9º Ano). 
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CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE TIPO 3 – NÍVEL 2 “PROTECÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE SOCORROS - BOMBEIRO” 

 
 

 

COMPONENTE 

DE FORMAÇÃO 

 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIA 

 
DISCIPLINA 

 

 

CARGA HORÁRIA DO 

PLANO CURRICULAR 

 

HORAS 

ALUNOS / PROFS 

S
Ó

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

 

  

 

L
ÍN

G
U

A
S

, 
C

U
L

T
U

R
A

 E
 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 LÍNGUA PORTUGUESA 45 1,5 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 (INGLÊS) 
45 1,5 

TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO 

 

21 

 

1 

TOTAL 
Línguas, Cultura e 

Comunicação 
  

C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 

S
O

C
IE

D
A

D
E

 

CIDADANIA E MUNDO 

ACTUAL 

 

21 

 

1 

HIGIENE, SAÚDE E 

SEGURANÇA NO 

TRABALHO 
30 1,5 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

30 

 

1,5 

TOTAL Cidadania e Sociedade   

 

C
IE

N
T

ÍF
IC

A
 

 

C
IÊ

N
C

IA
S

 

A
P

L
IC

A
D

A
S

 

MATEMÁTICA 

APLICADA 

 

45 

 

1,5 

 

FÍSICA E QUÍMICA 

 
21 1,5 

TOTAL Científica   

  

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
A

 

   

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
S

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 

 

TÉCNOLOGIAS DE BASE 

 
212 7,5 

TÉCNICAS DE 

EXTINÇÃO DE 

INCÊNDIOS 
250 8,5 

 

TÉCNICAS DE SOCORRO 

E SALVAMENTO 
270 6,5 

TOTAL Tecnológica   

NOTA:  

Os módulos de PREPARAÇÃO FÍSICA incluídos nas disciplinas da componente tecnológica 

serão leccionados separadamente por um docente de Educação Física. 



 

PROJECTO CURRICULAR DE ESCOLA 2012/2013 

DOC.IVS.002 

Página 18 de 68 

 

IMP.GPS.001-00 

 

Revisão02 

28Set2011 

 

 

ENSINO SECUNDÁRIO- CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

Carga Horária Semanal 

(x minutos) 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 180 180 240 

Língua Estrangeira I ou II a) 150 150 - 

Filosofia 150 150 - 

Educação Física 150 150 150 

    

Específica 

Matemática A (Trienal) 270 270 300 

Opções 
Biologia e Geologia 

(bienal) 
360 360  

Opções  
Física e Química A 

(bienal) 
360 360  

Opções 

Biologia 

Química 

- - 

180 

 

180 

EMRC (b)    

    

 

 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. 

Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda 

língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o 

aluno poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina 

facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

 

b) Disciplina de frequência facultativa. 

 

 

 

http://www.des.min-edu.pt/orientacao/ofcientecn.asp#a#a
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ENSINO SECUNDÁRIO – CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO 

Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

Carga Horária Semanal  (x 90 

minutos) 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português  2 2 

Língua Estrangeira I ou II a)  2 - 

Filosofia  2 - 

Educação Física  2 b) 2 b) 

Tecnologias da Informação e Comunicação  - - 

Subtotal  8 4 

Científica 

Matemática B  2 2 

Biologia Humana  2 - 

Subtotal  4 2 

Tecnológica 

Psicologia A  2 2 

Organização e Desenvolvimento Desportivo  2 2 

Práticas Desportivas e Recreativas  4 - 

Subtotal  8 4 

 
Carga Horária Anual (x 90 

minutos) 

Área 

Tecnológica 

Integrada c) 

Disciplina de 

Especificação d) e) 

 Práticas de 

Dinamização 

Desportiva 

 Práticas de 

Organização 

Desportiva 

Projecto Tecnológico e) 

Estágio f) 

 

120 

 

 

 

27 

(147) 

http://www.des.min-edu.pt/area_rc/rc_progr.shtml
http://www.des.min-edu.pt/orientacao/ofdespto.asp#b#b
http://www.des.min-edu.pt/orientacao/ofdespto.asp#a#a
http://www.des.min-edu.pt/orientacao/ofdespto.asp#c#c
http://www.des.min-edu.pt/orientacao/ofdespto.asp#d#d
http://www.des.min-edu.pt/orientacao/ofdespto.asp#e#e
http://www.des.min-edu.pt/orientacao/ofdespto.asp#e#e
http://www.des.min-edu.pt/orientacao/ofdespto.asp#e#e
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160 g) 

 

 Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

TOTAL 
20 a 

21 

20 a 

21 
17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio - horas)   35 a 36,5 

a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se 

tiver estudado apenas uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no 

ensino secundário. Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá 

cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com 

aceitação expressa do acréscimo de carga horária.  

b) A carga horária semanal obrigatoriamente de dois blocos lectivos. 

c) A Área Tecnológica Integrada é assegurada pelo docente que lecciona a disciplina de 

Especificação. 

d) O aluno frequenta a disciplina correspondente à Especificação em que se inscreveu. 

e) A gestão da carga horária anual (147 x 90 minutos) da Especificação e do Projecto Tecnológico 

será da responsabilidade da escola, salvaguardando que a carga horária anual da disciplina de 

Especificação seja de 120 unidades lectivas e a do Projecto Tecnológico de 27 unidades lectivas. 

f) A organização do Estágio é objecto de regulamentação própria, aprovada pelo Ministro da 

Educação. 

g) Incluindo um total de 24 horas de gestão flexível da responsabilidade do professor-orientador e 

alunos-formandos. Esse total deverá ser utilizado para a elaboração do Plano de Estágio e para as 

diversas reuniões de orientação e avaliação. 

h) Disciplina de frequência facultativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.des.min-edu.pt/orientacao/ofdespto.asp#f#f
http://www.des.min-edu.pt/orientacao/ofdespto.asp#h#h
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CURSOS PROFISSIONAIS 
 

 

 TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE 

 

 

1º ANO 
 

 

COMPONENTE DE 

FORMAÇÃO 

 

 

 
DISCIPLINA 

 

 

CARGA HORÁRIA DO 

PLANO CURRICULAR 

 

 

HORAS 

SEMANAIS 

ALUNOS 

   

S
Ó

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

 

   

LÍNGUA PORTUGUESA 107 3 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 (INGLÊS) 
76 2,5 

TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO 

 

100 

 

3 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 

 

76 

 

3 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

50 

 

1,5 

 

C
IE

N
T

ÍF
IC

A
 

 

MATEMÁTICA 

 

99 

 

3 

 

FÍSICA E QUÍMICA 

 
78 2,5 

BIOLOGIA 78 2,5 

   

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
A

 

   

 

SAÚDE 
100 3 

 

ORGANIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS E CUIDADOS DE 

SAÚDE 

 

 

100 

 

3 

 

HIGIENE, SEGURANÇA E 

CUIDADOS GERAIS 

 

200 5,5 
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2º ANO 
 

 

COMPONENTE DE 

FORMAÇÃO 

 

 

 
DISCIPLINA 

 

 

CARGA HORÁRIA DO 

PLANO CURRICULAR 

 

 

BLOCOS 

SEMANAIS 

ALUNOS 

   

S
Ó

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

 

   

LÍNGUA PORTUGUESA 108 3 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 (INGLÊS) 
72 2,5 

TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO 

 

--- 

 

--- 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 

 

72 

 

2,5 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

50 

 

1,5 

 

C
IE

N
T

ÍF
IC

A
 

 

MATEMÁTICA 

 

101 

 

3 

 

FÍSICA E QUÍMICA 

 
72 2,5 

BIOLOGIA 72 2,5 

   

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
A

 

   

 

SAÚDE 
150 4,5 

 

ORGANIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS E CUIDADOS DE 

SAÚDE 

 

 

125 

 

3,5 

 

HIGIENE, SEGURANÇA E 

CUIDADOS GERAIS 

 

100 4 

 

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 

 

150 4 
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 TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

 

3º ANO 

 

 
 

 

COMPONENTE DE 

FORMAÇÃO 

 

 

 
DISCIPLINA 

 

 

CARGA HORÁRIA DO 

PLANO CURRICULAR 

 

 

BLOCOS 

SEMANAIS 

ALUNOS 

   

S
Ó

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

 

   

LÍNGUA PORTUGUESA 105 5,5 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 (INGLÊS) 
72 3,5 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 

 

72 

 

3 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

40 

 

1,5 

 

C
IE

N
T

ÍF
IC

A
 

 

MATEMÁTICA 

 

102 

 

4,5 

 

FÍSICA E QUÍMICA 

 
--- --- 

   

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
A

 

   

 

ELECTRÓNICA FUNDAM. 

 
--- --- 

INT. MANUT. EQUIP. INF. 

 

108 

 

4,5 

 

SIST. DIG. ARQ. COMP. 

 
--- --- 

 

COMUNICAÇÃO DE DADOS 

 
108 4,5 

 

ESTÁGIO 

 

420  
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TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO DESPORTIVA 

 

1º ANO 

 

 
 

 

COMPONENTE DE 

FORMAÇÃO 

 

 

 
DISCIPLINA 

 

 

CARGA HORÁRIA DO 

PLANO CURRICULAR 

 

 

HORAS 

SEMANAIS 

ALUNOS 

   

S
Ó

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

 

   

LÍNGUA PORTUGUESA 107 3 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 (INGLÊS) 
76 2,5 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 

 

76 

 

2,5 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

50 

 

1,5 

TIC 100 3 

 

C
IE

N
T

ÍF
IC

A
 

 

MATEMÁTICA 

 

99 

 

3 

 

PSICOLOGIA 

 
100 3 

   

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
A

 

   

ESTUDO DO MOVIMENTO 

 
100 3 

PRÁTICAS DE AT. FÍSICAS 

DESPORTIVAS 

 

130 

 

4 

 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃ DO 

DESPORTO 

 

125 4 

 

GESTÃO DE PROGRAMAS E 

PROJETOS NO DESPORTO 

 

125 4 
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4.2 Competências gerais e transversais 

 

Competências gerais 

 

À saída da educação básica, o aluno deverá ser capaz de: 

 

(1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do quotidiano; 

(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar; 

(3) Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar pensamento próprio; 

(4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e 

para apropriação de informação; 

(5) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a 

objectivos visados; 

(6) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

mobilizável; 

(7) Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

(8) Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

(9) Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

(10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e 

interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida. 

 

O desenvolvimento destas competências pressupõe que todas as áreas curriculares actuem em 

convergência. Compete às diferentes áreas curriculares e seus docentes explicitar de que modo essa 

operacionalização transversal se concretiza e se desenvolve em cada campo específico do saber e 

para cada contexto de aprendizagem do aluno. 

 

A disciplina de Língua Portuguesa desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das 

competências gerais de transversalidade disciplinar. Assim, tais competências são 

operacionalizadas do seguinte modo, na disciplina de Língua Portuguesa: 
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• Descobrir a multiplicidade de dimensões da experiência humana, através do acesso ao 

património escrito legado por diferentes épocas e sociedades, e que constitui um arquivo vivo 

da experiência cultural, científica e tecnológica da Humanidade  

• Ser rigoroso na recolha e observação de dados linguísticos e objectivo na procura de 

regularidades linguísticas e na formulação das generalizações adequadas para as captar  

• Assumir o papel de ouvinte atento, de interlocutor e locutor cooperativo em situações de 

comunicação que exijam algum grau de formalidade 

• Reconhecer a pertença à comunidade nacional e transnacional de falantes da língua 

portuguesa e respeitar as diferentes variedades linguísticas do Português e as línguas faladas 

por minorias linguísticas no território nacional  

•  Transferir o conhecimento da língua materna para a aprendizagem das línguas estrangeiras  

• Dominar metodologias de estudo (tais como sublinhar, tirar notas e resumir)  

• Transformar informação oral e escrita em conhecimento  

• Usar estratégias de raciocínio verbal na resolução de problemas  

• Exprimir-se oralmente e por escrito de uma forma confiante, autónoma e criativa  

• Comunicar de forma correcta e adequada em contextos diversos e com objectivos 

diversificados  

 Competências específicas 

 Na disciplina de Língua Portuguesa, é necessário garantir a cada aluno, em cada ciclo de 

escolaridade, o desenvolvimento de competências específicas no domínio do modo oral 

(compreensão e expressão oral), do modo escrito (leitura e expressão escrita) e do 

conhecimento explícito da língua. 

 

Competências específicas por ciclo 

 

No desenvolvimento de cada uma das competências específicas é indispensável estabelecer com 

clareza metas de desenvolvimento por ciclo de escolaridade (e não por ano de escolaridade), 

assegurando, simultaneamente, a continuidade do processo ao longo dos três ciclos da educação 

básica. 

Transcrevem-se as competências específicas a atingir pelos alunos, por ciclo, na Língua Portuguesa e 

na Matemática, de acordo com as orientações do Ministério da Educação. A sua transcrição reste 
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documento revela a ênfase colocada pela escola na aquisição de competências nestes domínios, 

consideradas basilares para as restantes aprendizagens, e implica todos os docentes, 

independentemente da sua área de leccionação na consecução deste objectivo. 

 

NA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Compreensão do oral 

 

2.º ciclo 

• Alargamento da compreensão a géneros formais e públicos do oral; 

• Capacidade de seleccionar e reter a informação necessária a um determinado objectivo, na 

compreensão de diferentes géneros do oral; 

• Conhecimento do vocabulário e das estruturas gramaticais do Português padrão que permitam 

seleccionar e reter informação em função do objectivo visado; 

3.º ciclo 

• Compreensão de formas complexas do oral exigidas para o prosseguimento de estudos e para 

entrada na vida profissional; 

• Capacidade de extrair informação de discursos de diferentes géneros formais e públicos do 

oral, cuja complexidade e duração exijam focalização da atenção por períodos prolongados; 

• Conhecimento das estratégias linguísticas e não linguísticas utilizadas explícita e 

implicitamente para realizar diferentes objectivos comunicativos. 

 

Expressão oral 

 

2.º ciclo 

• Domínio progressivo de géneros formais e públicos do oral; 

• Capacidade para utilizar recursos prosódicos e pragmáticos adequados ao objectivo visado; 

• Conhecimento de vocabulário preciso e da complexidade gramatical requerida para narrar 

situações vividas e imaginadas, elaborar relatos e formular perguntas. 

3.º ciclo 

• Fluência e adequação da expressão oral em contextos formais; 

• Capacidade de utilização de recursos expressivos, linguísticos e não linguísticos, como 

estratégias de adesão, de oposição e de persuasão; 
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• Conhecimento vocabular e gramatical requerido nos géneros formais e públicos do oral 

necessários para o prosseguimento de estudos e para a entrada na vida profissional. 

 

Leitura 

2.º ciclo 

• Autonomia e velocidade de leitura e criação de hábitos de leitura; 

• Capacidade para ler com autonomia, velocidade e perseverança; 

• Conhecimento de estratégias diversificadas para procurar e seleccionar informação a partir de 

material escrito.  

3.º ciclo 

• Fluência de leitura e eficácia na selecção de estratégias adequadas ao fim em vista; 

• Capacidade para reconstruir mentalmente o significado de um texto (literário e não literário) 

em função da relevância e da hierarquização das unidades informativas deste; 

• Conhecimento das chaves linguísticas e textuais que permitem desfazer ambiguidades, 

deduzir sentidos implícitos e reconhecer usos figurativos. 

 

Expressão escrita 

2.º ciclo 

• Automatismo e desenvoltura no processo de escrita; 

• Capacidade para produzir textos escritos adequados ao objectivo, à situação e ao destinatário; 

• Conhecimento das técnicas fundamentais da escrita compositiva. 

3.º ciclo 

• Naturalidade e correcção no uso multifuncional do processo de escrita; 

• Capacidade para usar multifuncionalmente a escrita, com a consciência das escolhas 

decorrentes da função, forma e destinatário; 

• Conhecimento dos géneros textuais e das técnicas de correcção e aperfeiçoamento dos 

produtos do processo de escrita. 

 

Conhecimento explícito 

2.º ciclo 

• Alargamento e sedimentação da consciência linguística com objectivos instrumentais e 

atitudinais; 

• Capacidade de reflexão linguística com objectivos instrumentais e atitudinais; 
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• Conhecimento sistematizado de aspectos fundamentais da estrutura e do uso do Português 

padrão. 

3.º ciclo 

• Conhecimento sistematizado dos aspectos básicos da estrutura e do uso do Português; 

• Capacidade de reflexão linguística com objectivos cognitivos gerais e específicos; 

• Conhecimento sistematizado dos aspectos fundamentais da estrutura e do uso do Português 

padrão, pela apropriação de metodologias de análise da língua. 

 

NA MATEMÁTICA 

  

As duas principais finalidades da Matemática no ensino básico – proporcionar aos alunos um 

contacto com as ideias e métodos fundamentais da matemática que lhes permita apreciar o seu valor 

e a sua natureza, e desenvolver a capacidade e confiança pessoal no uso da matemática para analisar 

e resolver situações problemáticas, para raciocinar e comunicar – destacam dois aspectos centrais 

relacionados entre si: 

 

Números e Cálculo 

No domínio dos números e do cálculo, a competência matemática que todos devem desenvolver 

inclui os seguintes aspectos: 

 

Ao longo de todos os ciclos 

• A compreensão global dos números e das operações e a sua utilização de maneira flexível 

para fazer julgamentos e desenvolver estratégias úteis de manipulação dos números e das 

operações; 

• O reconhecimento e a utilização de diferentes formas de representação dos elementos dos 

conjuntos numéricos, assim como das propriedades das operações nesses conjuntos; 

• A aptidão para efectuar cálculos mentalmente, com os algoritmos de papel e lápis ou usando a 

calculadora, bem como para decidir qual dos métodos é apropriado à situação; 

• A sensibilidade para a ordem de grandeza de números, assim como a aptidão para estimar 

valores aproximados de resultados de operações e decidir da razoabilidade de resultados 

obtidos por qualquer processo de cálculo ou por estimação; 

• A predisposição para procurar e explorar padrões numéricos em situações matemáticas e não 

matemáticas e o gosto por investigar relações numéricas, nomeadamente em problemas 
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envolvendo divisores e múltiplos de números ou implicando processos organizados de 

contagem; 

• A aptidão para dar sentido a problemas numéricos e para reconhecer as operações que são 

necessárias à sua resolução, assim como para explicar os métodos e o raciocínio que foram 

usados. 

 

Para além dos aspectos gerais comuns a todos os ciclos, há ainda a considerar aspectos específicos 

para cada um dos ciclos: 

 

2º ciclo 

• O reconhecimento dos conjuntos dos números inteiros e racionais positivos, das diferentes 

formas de representação dos elementos desses conjuntos e das relações entre eles, bem como 

a compreensão das propriedades das operações em cada um deles e a aptidão para usá-las em 

situações concretas; 

• A aptidão para trabalhar com valores aproximados de números racionais de maneira adequada 

ao contexto do problema ou da situação em estudo; 

• O reconhecimento de situações de proporcionalidade directa e a aptidão para usar o raciocínio 

proporcional em problemas diversos; 

• A aptidão para trabalhar com percentagens e para compreender e utilizar as suas diferentes 

representações. 

 

3 ciclo 

• O reconhecimento dos conjuntos dos números inteiros, racionais e reais, das diferentes 

formas de representação dos elementos desses conjuntos e das relações entre eles, bem como 

a compreensão das propriedades das operações em cada um deles e a aptidão para usá-las em 

situações concretas; 

• A aptidão para trabalhar com valores aproximados de números racionais ou irracionais de 

maneira adequada ao contexto do problema ou da situação em estudo; 

• O reconhecimento de situações de proporcionalidade directa e inversa e a aptidão para 

resolver problemas no contexto de tais situações; 

• A aptidão para operar com potências e para compreender a escrita de números em notação 

científica e, em particular, para usar esta notação no trabalho com calculadoras científicas. 
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Geometria 

No domínio da geometria, das grandezas e da medida, a competência matemática que todos devem 

desenvolver inclui os seguintes aspectos: 

 

Ao longo de todos os ciclos: 

• Aptidão para realizar construções geométricas e para reconhecer e analisar propriedades de 

figuras geométricas, nomeadamente recorrendo a materiais manipuláveis e a software 

geométrico; 

• A aptidão para utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise de situações e na 

resolução de problemas em geometria e em outras áreas da matemática; 

• A compreensão dos conceitos de comprimento e perímetro, área, volume e amplitude, assim 

como e a aptidão para utilizar conhecimentos sobre estes conceitos na resolução e formulação 

de problemas; 

• A aptidão para efectuar medições e estimativas em situações diversas, bem como a 

compreensão do sistema internacional de unidades; 

• A predisposição para procurar e explorar padrões geométricos e o gosto por investigar 

propriedades e relações geométricas; 

• A aptidão para formular argumentos válidos recorrendo à visualização e ao raciocínio 

espacial, explicitando-os em linguagem corrente; 

• A sensibilidade para apreciar a geometria no mundo real e o reconhecimento e a utilização de 

ideias geométricas em diversas situações, nomeadamente na comunicação. 

 

Para além dos aspectos gerais comuns a todos os ciclos, há ainda a considerar aspectos específicos 

para cada um dos ciclos: 

 

2.º ciclo 

• A predisposição para identificar propriedades de figuras geométricas, nomeadamente em 

triângulos, em quadriláteros e em sólidos geométricos, bem como para justificar e comunicar 

os raciocínios efectuados; 

• A aptidão para realizar construções geométricas, nomeadamente ângulos e triângulos, e para 

descrever figuras geométricas; 

• A aptidão para resolver e formular problemas que envolvam relações entre os conceitos de 

perímetro e de área, em diversos contextos; 
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• A aptidão para calcular áreas de rectângulos, triângulos e círculos, assim como volumes de 

paralelepípedos, recorrendo ou não a fórmulas, em contexto de resolução de problemas. 

 

3.º ciclo 

• A aptidão para visualizar e descrever propriedades e relações geométricas, através da análise 

e comparação de figuras, para fazer conjecturas e justificar os seus raciocínios; 

• A aptidão para realizar construções geométricas, nomeadamente quadriláteros, outros 

polígonos e lugares geométricos; 

• A compreensão do conceito de forma de uma figura geométrica e o reconhecimento das 

relações entre elementos de figuras semelhantes; 

• A aptidão para resolver problemas geométricos através de construções, nomeadamente 

envolvendo lugares geométricos, igualdade e semelhança de triângulos, assim como para 

justificar os processos utilizados; 

• O reconhecimento do significado de fórmulas e a sua utilização no cálculo de áreas e volumes 

de sólidos e de objectos do mundo real, em situações diversificadas; 

• A predisposição para identificar transformações geométricas e a sensibilidade para relacionar 

a geometria com a arte e com a técnica; 

• A tendência para procurar invariantes em figuras geométricas e para utilizar modelos 

geométricos na resolução de problemas reais. 

 

Estatística e Probabilidades 

No domínio da estatística e das probabilidades, a competência matemática que todos devem 

desenvolver inclui os seguintes aspectos: 

 

Ao longo de todos os ciclos 

 

• A predisposição para recolher e organizar dados relativos a uma situação ou a um fenómeno e 

para os representar de modos adequados, nomeadamente através de tabelas e gráficos e 

utilizando as novas tecnologias; 

• A aptidão para ler e interpretar tabelas e gráficos à luz das situações a que dizem respeito e 

para comunicar os resultados das interpretações feitas; 

• A tendência para dar resposta a problemas com base na análise de dados recolhidos e de 

experiências planeadas para o efeito; 
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• A aptidão para realizar investigações que recorram a dados de natureza quantitativa, 

envolvendo a recolha e análise de dados e a elaboração de conclusões; 

• A aptidão para usar processos organizados de contagem na abordagem de problemas 

combinatórios simples; 

• A sensibilidade para distinguir fenómenos aleatórios e fenómenos deterministas e para 

interpretar situações concretas de acordo com essa distinção; 

• O sentido crítico face ao modo como a informação é apresentada. 

 

2º ciclo 

 

A compreensão das noções de frequência absoluta e relativa, assim como a aptidão para calcular 

estas frequências em situações simples; 

• A compreensão das noções de moda e de média aritmética, bem como a aptidão para 

determiná-las e para interpretar o que significam em situações concretas; 

• A sensibilidade para criticar argumentos baseados em dados de natureza quantitativa. 

• 3º ciclo 

• A compreensão das noções de moda, média aritmética e mediana, bem como a aptidão para 

determiná-las e para interpretar o que significam em situações concretas; 

• A sensibilidade para decidir quais das medidas de tendência central são mais adequadas para 

caracterizar uma dada situação; 

• A aptidão para comparar distribuições com base nas medidas de tendência central e numa 

análise da dispersão dos dados; 

• O sentido crítico face à apresentação tendenciosa de informação sob a forma de gráficos 

enganadores e a afirmações baseadas em amostras não representativas; 

• A aptidão para entender e usar de modo adequado a linguagem das probabilidades em casos 

simples; 

• A compreensão da noção de probabilidade e a aptidão para calcular a probabilidade de um 

acontecimento em casos simples. 

• Álgebra e Funções 

• No domínio da álgebra e das funções, a competência matemática que todos devem desenvolver 

inclui os seguintes aspectos: 

• Ao longo de todos os ciclos 
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• A predisposição para procurar padrões e regularidades e para formular generalizações em 

situações diversas, nomeadamente em contextos numéricos e geométricos; 

• A aptidão para analisar as relações numéricas de uma situação, explicitá-las em linguagem 

corrente e representá-las através de diferentes processos, incluindo o uso de símbolos; 

• A aptidão para construir e interpretar tabelas de valores, gráficos, regras verbais e outros processos que 

traduzam relações entre variáveis, assim como para passar de umas formas de representação para 

outras, recorrendo ou não a instrumentos tecnológicos; 

• A aptidão para concretizar, em casos particulares, relações entre variáveis e fórmulas e para 

procurar soluções de equações simples; 

• A sensibilidade para entender e usar as noções de correspondência e de transformação em 

situações concretas diversas. 

 

Para além dos aspectos gerais comuns a todos os ciclos, há ainda a considerar aspectos específicos 

para o 3.º ciclo: 

 

3.º ciclo 

• o reconhecimento do significado de fórmulas no contexto de situações concretas e a aptidão 

para usá-las na resolução de problemas; 

• a aptidão para usar equações e inequações como meio de representar situações problemáticas 

e para resolver equações, inequações e sistemas, assim como para realizar procedimentos 

algébricos simples; 

• a compreensão do conceito de função e das facetas que pode apresentar, como 

correspondência entre conjuntos e como relação entre variáveis; 

• a aptidão para representar relações funcionais de vários modos e passar de uns tipos de 

representação para outros, usando regras verbais, tabelas, gráficos e expressões algébricas e 

recorrendo, nomeadamente, à tecnologia gráfica; 

• a sensibilidade para entender o uso de funções como modelos matemáticos de situações do 

mundo real, em particular nos casos em que traduzem relações de proporcionalidade directa e 

inversa. 

 

NAS RESTANTES DISCIPLINAS 

As competências a atingir, por ciclo são as que constam das orientações do Ministério da Educação. 

 



 

PROJECTO CURRICULAR DE ESCOLA 2012/2013 

DOC.IVS.002 

Página 35 de 68 

 

IMP.GPS.001-00 

 

Revisão02 

28Set2011 

 

Competências gerais a desenvolver no Ensino Secundário 

 

O Ensino Secundário, que é actualmente parte integrante da escolaridade obrigatória, está 

vocacionado para a especialização das diferentes áreas e disciplinas do conhecimento e para a sua 

abordagem em maior grau de profundidade, de acordo com as diferentes vias que podem ser seguidas 

pelos alunos. 

considera-se fundamental o desenvolvimento das seguintes competências: 

1 Mobilizar saberes de uma cultura humanista, científica e tecnológica para compreender a realidade 

e enfrentar os problemas da sociedade actual; 

2 Usar correctamente a língua portuguesa nos diversos modos de comunicação; 

3 Exprimir-se correctamente em pelo menos uma língua estrangeira em situações do quotidiano e 

saber usá-la para aproximação de informação; 

4 Pesquisar, seleccionar, tratar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

comunicável; 

5 Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

6 Revelar capacidade de trabalhar individualmente e de cooperar com outros em tarefas e projectos 

comuns; 

7 Perceber que aprendizagem ao longo da vida é uma condição necessária à valorização pessoal, 

profissional e social; 

8 Desenvolver práticas promotoras de saúde e da qualidade de vida; 

9 Manifestar atitudes e valores fundamentais para o exercício de uma cidadania activa; 

 

 

4.3 PROJETO DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

 

Devem ser desenvolvidas competências, nos seguintes domínios: 

a) Educação para a saúde e sexualidade de acordo com as orientações dos despachos nº 25 

995/2005, de 28 de Novembro, e 2506/2007, de 23 de Janeiro e com a Lei 60/2009 de 6 de 

Agosto; 

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; 
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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. 

 

OUTROS TEMAS A ABORDAR 

 

 
2.º Ciclo 

 

 
3.º Ciclo 

 

 
Relacionamento Interpessoal 

Regras de comportamento na escola e na 

sociedade 

Indisciplina / bullying 

 

Voluntariado / Educação para a solidariedade 

 

Cidadania 

Educação para os direitos humanos 

Educação para a igualdade de 

oportunidades 

Defesa ambiental / Educação para a 

sustentabilidade 

Segurança / Educação rodoviária 

 

Educação para a saúde e sexualidade 

Alimentação 

Higiene pessoal/oral 

Educação Sexual 

Comportamentos de risco 

 

Educação para o consumo 

 

 
Relacionamento Interpessoal 

Regras de comportamento na escola e na 

sociedade 

 Indisciplina / bullying 

 

 Voluntariado / Educação para a solidariedade 

 

Cidadania  

Educação para os direitos humanos 

Educação para a igualdade de 

oportunidades 

Organização do estado e das instituições 

Defesa ambiental / Educação para a 

sustentabilidade 

Segurança / Educação rodoviária 

 

Educação para a saúde e sexualidade 

Alimentação 

Educação Sexual 

Comportamentos de risco 

 

Educação para os media 

 

Dimensão europeia da educação 

 

Conhecimento do mundo do trabalho e das 

profissões e educação para o empreendedorismo 

 

Notas:  
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1. Deverá existir interdisciplinaridade e articulação entre as várias disciplinas para um melhor 

desenvolvimento do programa desta área. Alguns temas deverão ser abordados em articulação 

estreita com professores das áreas disciplinares (ex. “alimentação”, “educação sexual”, 

“organização do estado e das instituições”, “dimensão europeia da educação”) 

 

2. A Planificação deverá figurar no PCT com a identificação das competências a desenvolver, 

experiências de aprendizagem / conteúdos e sua calendarização. 

 

3. O trabalho desenvolvido deve ser objecto de avaliação participada e formativa e a uma Avaliação 

Global no final do ano lectivo a realizar pelo Conselho Pedagógico. 

 

4.4 APOIO AO ESTUDO 

 

A desenvolver apenas no 2º Ciclo, visa promover a aquisição pelos alunos de métodos de estudo, de 

trabalho e de organização com vista ao desenvolvimento da autonomia e da capacidade de aprender a 

aprender, raciocinar e comunicar.  

Tem, igualmente como objectivo a realização de actividades no âmbito dos planos de recuperação, 

desenvolvimento e de acompanhamento dos alunos (cf. o despacho normativo n.º 50/2005, de 20 de 

Outubro), visando o desenvolvimento de planos individuais de trabalho e estratégias de pedagogia 

diferenciada de modo a estimular alunos com diferentes capacidades; 

Deverá ser também um espaço para o desenvolvimento do trabalho com as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC). 

As actividades serão organizadas com vista ao treino das seguintes competências cognitivas e 

metacognitivas, entre outras: 

 

 

Auto-conhecimento 

Desenvolver a auto-estima 

Analisar os resultados de um teste 

(…) 

Gestão do tempo e a escolha do espaço 

Planificação do estudo 

Identificar os objectivos 
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Fazer esquemas 

Sublinhar e anotar um texto informativo 

Pesquisar informação 

Organizar o caderno diário 

(…) 

Leitura 

Escrita 

Cálculo mental  

Memorização 

Resolução de problemas 

Seguir instruções de … 

Elaborar um trabalho escrito 

Fazer uma comunicação oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Princípios pedagógicos da escola (Articulação com o PEE) 

 

No instituto Vaz Serra acreditamos que: 

 

 a escolarização é o mais eficaz meio de combate à pobreza e exclusão social;  

 

 no actual contexto de depressão económica e social que a região do Pinhal Interior vive, e 

dada a baixa escolaridade de muitos pais e encarregados de educação bem como a falta de 

estruturação das famílias, a escola tem o dever acrescido de acompanhar e motivar os alunos, 

e de os consciencializar para a importância de alcançar bons resultados académicos; 

 

 todos os alunos independentemente do seu contexto sócio familiar de origem tem 

capacidade de aprender e alcançar bons resultados académicos; 

 

 a ambição, a cultura do mérito, a valorização do esforço pessoal e dos resultados, o espírito 

empreendedor, são marcas importantes a incutir nos nossos alunos como forma de combater a 

influência de um meio conformado, permissivo e pouco exigente; 
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 cada aluno deve ser apoiado na medida das suas aptidões ou dificuldades, significando isto 

que a escola deverá empenhar-se no apoio aos alunos com mais dificuldades, mas também a 

todos os outros, incluindo os alunos com mais capacidades, trazendo-lhes novos desafios, 

incutindo-lhes mais responsabilidade e motivação, no sentido de melhorar os resultados 

escolares de todos; 

 

 o clima e a organização da escola são factores decisivos com vista à criação de um ambiente 

harmonioso, justo e exigente, capaz de proporcionar as condições adequadas ao êxito na vida 

escolar. 

 

 o professor, na sua relação quotidiana e próxima com os alunos dentro e fora da sala de aula, 

tem um papel determinante no seu êxito. 

 

Assim, apontamos como valores da escola: 

 

 Competência.  

 Exigência; Rigor; Responsabilidade.  

 Criatividade; Inovação; Ousadia.  

 Versatilidade; Capacidade de Adaptação 

 Afectividade; Solidariedade 

 

Que escola queremos? 

 

  

Que princípios/ 

valores defender? 

 

 - Escola para todos, segura, afectiva, flexível e dinâmica, 

criativa, justa e democrática: 

 

 Capaz de preparar alunos competentes e informados, dotados 

de pensamento crítico e criativo, abertos ao mundo em 

mudança; 

 Capaz de atingir a excelência educacional num ambiente de 

respeito mútuo, valorizando a dignidade humana e 
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respeitando as diferenças; 

 Capaz de privilegiar todas as vertentes da inteligência 

potenciando o melhor da cada um; 

 Capaz de praticar um ensino aberto, inovador, atento às 

novas tecnologias, e de promover o debate das grandes 

questões científicas e culturais do mundo actual; 

 Capaz de garantir uma formação eficiente e sistemática dos 

agentes de ensino, de forma a melhorar o seu desempenho 

individual; 

 Capaz de praticar a auto-reflexão e a auto-crítica construtiva, 

no sentido de se repensar constantemente; 

 Capaz de fortalecer os laços com a comunidade na base do 

respeito e confiança; 

 Capaz de intervir na comunidade, de forma criativa, nas 

áreas da cultura e do saber, engrandecendo-se como 

instituição; 

Que objectivos 

pretende a Escola 

atingir? 

 Diminuir o insucesso escolar  

 Melhorar a qualidade do sucesso escolar. 

 Promover a socialização combatendo o absentismo e o 

abandono escolar  

 Proporcionar a aquisição de competências básicas na 

utilização das TICs. 

 Promover o desenvolvimento profissional dos docentes e 

funcionários. 

 Intervir na comunidade de forma criativa, assumindo-se 

como agente de dinamização cultural e social. 

  

Que itinerários de 

formação deverá 

organizar? 

  

 Proporcionar percursos formativos de carácter tecnológico e 

profissionalizante no Ensino Básico e Secundário 

 Proporcionar alterações curriculares específicas para os 

alunos com NEE.  

 Proporcionar outros percursos educativos aos alunos com 
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insucesso repetido no ensino regular e em risco de abandono 

escolar. 

 Oferecer como opção curricular - Educação Musical no 3º 

ciclo.  

 Proporcionar actividades de enriquecimento curricular 

(Desporto Escolar, Informática, Academia de Línguas 

Estrangeiras, Academia de Artes Plásticas, Academia de 

Teatro, Academia de Música, Atelier de Matemática e 

Academia de Ciências). 

  

Que metodologias 

privilegiar/utilizar? 

  

 O trabalho de projecto e outras metodologias activas, tais 

como, a resolução de problemas, o estudo de casos, os jogos 

de representação, os grupos de produção ou de discussão, a 

«chuva» de ideias, os jogos....  

 Utilizar estratégias que incentivem o aprender a aprender, 

por exº, através de ateliers, trabalho de grupo, interpares, 

trabalho independente, utilização das tecnologias da 

informação... e o aprender fazendo. 

 Privilegiar actividades interdisciplinares através de temas 

integradores e de objectivos comuns e a utilização do ensino 

experimental (método científico), do ensino artístico e 

tecnológico deverão ser práticas frequentes.  

 Praticar uma avaliação formativa que oriente as actividades 

diferenciadas e que incentive a auto-avaliação estimulando a 

formação de jovens autónomos.  

 

  

Quais as 

competências 

necessárias aos 

docentes? 

 

Profissional: 

 O desenvolvimento profissional dos docentes deverá 

concretizar-se através da auto-formação. 

Animador: 

 O professor será o animador, o criador de situações de 
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aprendizagem, o que facilita o acesso ao conhecimento e que 

apoia os alunos na construção dos saberes, o que cria a 

necessidade de aprender e o que desenvolve o gosto pela 

aquisição de conhecimentos. 

Líder na gestão, planificação e avaliação: 

 Gestão do trabalho de equipa, da heterogeneidade e do 

conflito. 

 Planificação de actividades de ensino diferenciado, o 

desenvolvimento de uma cultura interdisciplinar e 

promovendo a utilização de metodologias activas, de práticas 

de avaliação formativa que incentivem a auto-avaliação e que 

facilitem a comunicação com os Encarregados de Educação. 

  

Que papel atribuir ao 

aluno? 

  

 Construtor de conhecimentos e de atitudes adequadas, 

desenvolvendo estratégias cognitivas e sociais que lhe 

permitam aprender a aprender, num contexto de colaboração 

e de solidariedade. 

  

 

 

Que metas alcançar? 

  

Organização funcional e pedagógica 

 Gestão dos espaços e dos tempos que permita a existência de 

tempos comuns às equipas educativas para trabalho 

cooperativo ou para a organização de actividades de 

enriquecimento curricular. 

Docentes 

 Promover formação para a consolidação da reorganização 

curricular. 

 Incentivar o desenvolvimento profissional dos docentes 

(formação, leituras, trabalho de equipa) que proporcione um 

aumento progressivo na utilização de metodologias activas e 

praticar uma avaliação formativa que incentive a auto-
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avaliação e que oriente a diferenciação pedagógica. 

 Promover uma cultura interdisciplinar estimulando a 

liderança intermédia/coordenação e o trabalho cooperativo 

entre os docentes, acompanhada pela formação contínua em 

contexto que leve a uma melhor articulação entre ciclos e 

entre os grupos/áreas disciplinares e os conselhos de turma. 

Alunos 

 Melhorar as aprendizagens (diminuir o insucesso) e a 

qualidade do sucesso desenvolvendo as capacidades de 

aprender a aprender. 

 Desenvolver as competências essenciais à utilização das 

TICs,  a todos os alunos . 

 Desenvolver competências sociais que contribuam para 

desincentivar o absentismo injustificado e o abandono 

precoce. 

 Diminuir o número de incidentes críticos através da 

negociação de regras claras entre as equipas educativas e os 

alunos. 

 

 Comunidade: 

 Envolver toda a comunidade escolar na conservação e no 

melhoramento do espaço escolar. 

 Incentivar a comunicação Escola/Pais 

 Continuar a proporcionar formação contínua necessária ao 

pessoal não docente 

 Reforçar as parcerias com a comunidade.   

  

Que benefícios se 

poderão obter? 

  

 Melhor relação professor/aluno. 

  Clima de escola favorável a melhores aprendizagens. 

 Menor isolamento/maior interajuda. Possibilidade de formar 

equipas educativas, que tomem as decisões necessárias para 
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resolver os problemas. As parcerias educativas facilitam a 

prática de actividades diferenciadas e da metacognição. 

 Aumento da satisfação profissional.  

 

 

  

Que custos serão 

necessários? 

(humanos/materiais) 

  

 Inovar equivale a correr riscos, percorrer um caminho não 

linear, coexistente com o conflito e alguma incerteza. O 

trabalho de equipa gera conflitos que é necessário gerir 

(compreender o ponto de vista do outro). 

 Cada professor deverá passar mais tempo com os seus 

alunos, o que facilitará a utilização de metodologias mais 

activas. O absentismo do corpo docente deverá ser diminuído 

e, simultaneamente, deverão ser implementadas aulas de 

substituição. 

 Será necessário melhorar os espaços e as condições de 

trabalho. 

 

 

Em síntese, pretendemos que o Instituto Vaz Serra se torne, cada vez mais, uma comunidade 

educativa: 

 segura, afectiva, consistente, flexível e dinâmica, criativa, justa e democrática; 

 

 autónoma, com filosofia e identidades próprias; 

 

 capaz de preparar alunos competentes e informados, dotados de pensamento crítico e 

criativo, abertos ao mundo em mudança; 

 

 capaz de atingir a excelência educacional num  ambiente de respeito mútuo, 

valorizando a dignidade humana e respeitando as diferenças; 

 

 capaz de praticar um ensino aberto, inovador e dinâmico, atento às novas tecnologias, 

e de promover o debate das grandes questões científicas e culturais do mundo actual; 
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 capaz de privilegiar todas as vertentes da inteligência (verbal, lógico-matemática, 

estética, afectiva, etc.), potenciando o melhor de cada um; 

 

 capaz de garantir uma formação eficiente e sistemática dos agentes do ensino, de 

forma a melhorar o seu desempenho individual num mundo em constante mudança; 

 

 capaz de praticar a auto-reflexão e a auto-crítica construtiva, no sentido de se repensar 

constantemente; 

 

 capaz de fortalecer os laços com a comunidade incutindo respeito e confiança; 

 

 capaz de intervir na comunidade, de forma criativa, nas áreas da cultura e do saber, 

engrandecendo-se como instituição. 

 

Em forma de conclusão, o Instituto Vaz Serra deverá afirmar-se como instituição, em duas 

vertentes de intervenção fundamentais, tornando-se: 

 

1. Uma escola competente, exigente mas solidária, voltada para a qualidade intelectual 

e humana dos seus alunos, propiciando as condições para o seu sucesso; 

 

2. Uma escola que se projecta para o exterior, fortalecendo laços com o meio em que se 

insere, conhecendo e dando-se a conhecer cada vez melhor, afirmando-se, assim, na 

senda da sua história de mais de sessenta anos, como um baluarte incontornável da 

educação e da cultura na região.  

 

 

6. Auto-avaliação da escola: pontos fortes e pontos fracos 

 

Como pontos fracos da escola destacamos: 

 

 População escolar vinda de um meio social e economicamente deprimido, o que se 

traduz, muitas vezes em desmotivação e desvalorização da escola. 
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 Instalações com mais de cinquenta anos, o que dificulta, por vezes, a operacionalização 

de recursos educativos tecnologicamente mais avançados.  

 

Como pontos fortes a destacar e potenciar, a escola apresenta: 

 

 A relação pedagógica e pessoal entre docentes e discentes. 

 

 A ligação aos Encarregados de educação e a sua participação na vida da escola. 

 

 A abertura da escola ao meio e a sua presença na comunidade, assumindo-se como 

instituição educativa e cultural de referência. 

 

 A diversidade e qualidade de actividades de complemento curricular e enriquecimento 

curricular que a escola proporciona aos seus alunos. 

 

 

7. Definição de Prioridades; ênfases de actuação; projectos transversais 

 

7.1 Prioridades na acção educativa 

 

São definidas como áreas de intervenção estratégica prioritária: 

 

A. O reforço da qualidade pedagógica e a credibilidade pedagógica da escola. 

 

B. O reforço do sentimento de solidariedade entre alunos e do sentimento identidade / 

pertença relativamente à escola. 

 

C. O reforço da motivação e ambição dos alunos relativamente ao seu percurso escolar, 

como forma de ultrapassar os constrangimentos do meio. 
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D. O reforço da função social da escola, indo ao encontro das necessidades do contexto 

sócio-económico e das aspirações dos alunos, com a oferta de percursos formativos de 

cariz mais profissionalizante e alternativos aos percursos escolares regulares. 

 

Ambicionamos uma Política de Qualidade, centrada em três vectores: 

1 – Ministrar um ensino integral de excelência; 

2 – Ter óptimos serviços de apoio e de suporte à aprendizagem; 

3– Satisfazer os nossos clientes: pais, alunos, professores, funcionários não docentes e 

comunidade em geral. 

 

Orientamos a nossa acção, o nosso projecto educativo, para atingir a excelência, através de três 

relevantes princípios orientadores: 

1- O desenvolvimento dos alunos; 

2- O envolvimento activo da família; 

3- A abertura ao meio. 

 

Apostamos na formação de cidadãos conscientes, activos e solidários. 

Estabelecemos, anualmente, metas para a nossa acção, através da definição de objectivos de carácter 

mensurável, tais como: 

1 – Aumentar o sucesso dos discentes; 

2 –Aumentar o desempenho dos alunos, da escola, nos exames nacionais de 9º ano, nos exames 

nacionais do décimo primeiro e décimo segundo anos e nas provas de aferição;  

3 – Diminuir as situações de atitudes incorrectas dentro e fora da sala de aula, procurando atingir os 

100% de comportamento satisfatório em todas as turmas. 

4 – Aumentar a participação dos pais na vida escolar – vindas à escola, actividades de 

enriquecimento curricular do colégio, quer como colaboradores, quer como dinamizadores. 

 

7.2 Estratégias e Projectos 

 

Estabelecemos múltiplas estratégias para atingir essas metas, nomeadamente com:  

1- Formação dos recursos humanos; 

2- Escola de pais; 

3- Actividades de ligação com o meio – outras escolas, estruturas autárquicas, empresas; 
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4- Aferição interna; 

5- SAA (Sistemas de Apoio às Aprendizagens). 

 

No que diz respeito aos projectos transversais registe-se a existência de iniciativas preconizadas pelo 

estabelecimento de ensino, bem como outras de carácter nacional, nomeadamente:  

Projecto Europeu, no âmbito do programa Comenius; 

Projectos do Programa Ciência Viva; 

Projectos ligados à Protecção Civil; 

Gabinete Jovem Saudável, com a colaboração do Centro de Saúde da Sertã; 

Projectos de natureza humanitária; 

Projecto Eco-escolas. 

 

7.3 Planos de Recuperação / Desenvolvimento / Acompanhamento 

 

Visando dar cumprimento ao Despacho Normativo nº50/2005, os conselhos de turma do Ensino 

Básico elaboram, no final do 1º período (e, se necessário, até ao Carnaval) as actividades a 

desenvolver no âmbito dos planos de recuperação e de desenvolvimento e, no final do ano lectivo, os 

planos de acompanhamento. 

Estes planos são avaliados de forma contínua, participada e formativa. Cabe ao Conselho Pedagógico 

fazer a avaliação global no final do ano lectivo. 

  

7.4 Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

 

Conceito: 

O Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro, vem regulamentar os apoios especializados que visam 

responder às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da 

actividade e da participação, num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e 

estruturais de carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, 

da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação 

social e dando lugar à mobilização de serviços especializados para promover o potencial de 

funcionamento biopsicosocial. 

Os apoios especializados podem implicar a adaptação de estratégias, recursos, conteúdos, processos, 

procedimentos e instrumentos, bem como a utilização de tecnologias de apoio. 
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Orientações: 

1- É garantida a participação dos pais/encarregados de educação em cada etapa, desde a identificação 

das dificuldades até às tomadas de decisão para as intervenções necessárias.  

 

2- Processo de referenciação e avaliação de alunos com NEE de carácter permanente: 

 

 A referenciação efectua-se por iniciativa dos pais ou encarregados de 

educação, dos docentes ou de outros técnicos ou serviços que intervêm com a 

criança ou jovem ou que tenham conhecimento da eventual existência de 

necessidades educativas especiais; 

 A referenciação é feita à Direcção Pedagógica, mediante o preenchimento do 

respectivo impresso, onde se explicitam as razões que levaram a referenciar a 

situação e se anexa toda a documentação considerada relevante para o processo 

de avaliação. 

  Após a referenciação, compete à Direcção Pedagógica desencadear os 

procedimentos seguintes: 

 

a) Solicitar ao docente de educação especial e ao serviço de psicologia um relatório 

técnico-pedagógico conjunto, onde sejam identificadas, as razões que determinam as 

necessidades educativas especiais do aluno e a sua tipologia, designadamente as 

condições de saúde, doença ou incapacidade; 

 

b) Solicitar ao docente de educação especial a determinação dos apoios 

especializados, das adequações do processo de ensino e de aprendizagem de que o 

aluno deva beneficiar e das tecnologias de apoio; 

 

c) Homologar o relatório técnico-pedagógico e determinar as suas implicações; 

 

d) Nos casos em que se considere não se estar perante uma situação de necessidades 

educativas que justifiquem a intervenção dos serviços da educação especial, solicitar 

ao docente de educação especial e aos serviços de psicologia o encaminhamento dos 
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alunos para os apoios disponibilizados pela escola que melhor se adeqúem à sua 

situação específica. 

 

Os alunos com NEE’s de carácter permanente: 

 

 serão abrangidos pelas medidas educativas constantes do Decreto-Lei n.º 3/2008. 

 

 Serão avaliados de acordo com os critérios gerais de avaliação da escola, com 

excepção dos casos dos alunos para os quais tenha sido elaborado um Programa 

Educativo Individual no qual estejam devidamente explicitadas e fundamentadas 

as condições de avaliação próprias, decorrentes da aplicação da medida educativa 

Currículo Específico Individual. 

 

 O Programa Educativo Individual é elaborado pelo director de turma, pelo 

docente de educação especial, pelos encarregados de educação e pelo psicólogo 

escolar. 

 

 O Programa Educativo Individual é coordenado pelo director de turma e a sua 

elaboração deve decorrer no prazo máximo de 60 dias após a referenciação dos 

alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente. Deve ser 

revisto a qualquer momento e, obrigatoriamente, no final de cada nível de 

educação e ensino e no fim de cada ciclo do ensino básico. 

 

8. Organização do ano lectivo  

 

8.1 Calendário escolar 

O calendário é o definido pelo Ministério da Educação. 

 

8.2 Critérios para a distribuição do pessoal docente 

 

1. Respeitar o Contrato Colectivo de Trabalho em vigor 
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2. Possibilitar a cada professor o acompanhamento dos seus alunos ao longo dos diferentes anos de 

escolaridade do mesmo ciclo, desde que não haja motivos que aconselhem o contrário. 

3. Assegurar o contributo de todos os docentes para o dia a dia da actividade da escola em toda a sua 

diversidade, evitando a existência de horários exclusivamente nocturnos. 

5. Manter a Direcção de Turma ao longo da cada ciclo de estudos, desde que não existam motivos de 

ordem legal ou outros que o impeçam ou desaconselhem. 

6. Procurar-se-á a constituição de equipas pedagógicas comuns a várias turmas, facilitando o trabalho 

entre os docentes. Procurar-se-á diminuir até ao limite possível, o número de turmas por professor e, 

no 2º ciclo, um professor deverá leccionar mais do que uma disciplina/área curricular não disciplinar 

na mesma turma. 

7. A área de Formação Cívica será atribuída ao Director de Turma, que deverá, sempre que possível, 

ser um professor profissionalizado com experiência pedagógica. 

8. No 2º ciclo a área de Estudo Acompanhado será leccionada por um único professor, em 

articulação com o Director de Turma e os restantes professores da turma. 

 

8.3 Critérios de Formação das turmas 

 

A formação das turmas (tal como a organização dos horários) tem como pressuposto a criação de 

condições de igualdade a todos os alunos, ao longo do seu percurso escolar, procurando viabilizar as 

opções individuais em termos curriculares. 

No Ensino Secundário é utilizado um critério instrumental, ou seja, por opções curriculares. 

 

Critérios gerais a aplicar: 

 

- Respeitar todas as instruções emanadas da legislação aplicável. 

- Respeitar a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-lei 3/2008 de 7 de Janeiro, no que diz 

respeito à inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e aos limites quando estiver 

contemplada a redução de turma. 

- Constituir as turmas de forma a favorecer as aprendizagens dos alunos.  

- Procurar constituir turmas equilibradas do ponto de vista etário e de género. 

- Respeitar as escolhas de disciplinas opcionais – Línguas Estrangeiras, Educação Moral e Religiosa, 

etc -  e constituir turmas homogéneas desse ponto de vista.  
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- Nas turmas de 5º ano, procurar não separar os alunos que vêm de escolas muito pequenas e agregá-

los de acordo com afinidades e proximidades geográficas. Procurar, sempre que possível, saber a 

opinião dos professores do 1º Ciclo, quando houver necessidade de distribuir os alunos 

provenientes da mesma escola por mais do que uma turma. 

- Em todos os níveis de escolaridade e nos anos de sequência vigora o critério da continuidade, salvo 

em situações excepcionais, aprovadas em Conselho Pedagógico. Estão nesta situação turmas que 

beneficiam de maior apoio e maior carga horária nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática, como forma de ultrapassar dificuldades dos alunos. 

 

8.4 Gestão do tempo e espaço escolar e organização dos horários 

 

Gestão dos espaços e equipamentos 

 

A cada turma será atribuída uma sala onde funcionarão as aulas. 

As aulas de Educação Musical e de TIC ocorrerão nas salas específicas. 

As aulas teóricas da disciplina de Educação Física ocorrerão na sala de aulas da turma e as aulas 

práticas no pavilhão gimno-desportivo. 

As aulas de Ciências Naturais e de Físico-Química poderão funcionar nos respectivos laboratórios. 

 

Horário de funcionamento da escola 

 

No turno diurno, as aulas iniciam-se às 09H00 e terminam às 17H30.  

 

8.5 Línguas Estrangeiras e Opção Artística 

 

A escola tem como oferta formativa Inglês (como língua I); Francês e Espanhol (como língua II), nos 

anos relativos ao 3ºCiclo. Inglês e Espanhol no Ensino Secundário. 

 

Como opção os alunos terão, no 3º Ciclo, TIC e Educação Musical, em alternância semestral nos 7º e 

8º anos. 
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8.6 Encarregados de Educação 

 

No que respeita ao atendimento dos encarregados de educação, este efectua-se, semanalmente, num 

horário pós lectivo (17.30 / 18.15); definido pela Direcção Pedagógica. No entanto, sempre que 

solicitado, poderá o director de turma fazer o atendimento noutro horário mais conveniente ao 

encarregado de educação. 

 

9. Actividades de Complemento Curricular e Sistema de Apoio ao Estudo 

 

9.1 Actividades de Complemento Curricular 

 

O Instituto Vaz Serra proporciona aos alunos, actividades de enriquecimento do currículo, de 

carácter facultativo, nos domínios: 

 desportivo –Academia de Desporto; Kempo Karaté Chinês; Academia de Xadrez; 

 artístico – Academia de Teatro (GAP), Academia de Artes Plásticas e Academia de Música; 

 científico – Academia de Matemática, Academia de Ciências, Academia de Línguas 

Estrangeiras. 

 

Outras academias e clubes poderão nascer ao longo do ano lectivo, por proposta de professores 

responsáveis e mediante autorização da Direcção da escola. 

 

Regime de funcionamento: 

O funcionamento das Academias ocorre fora do horário lectivo dos alunos. Assim, as Academias 

funcionam preferencialmente à quarta-feira, das 14:15 às 15:45 e das 15:55 às 17:25 e em outros dias 

da semana, no período de almoço ou no período da tarde, indo de encontro ao horário disponível dos 

alunos. 

As academias pretendem criar oportunidades de complemento e enriquecimento curricular aos alunos 

da escola. Simultaneamente, nalguns casos, as academias podem apoiar alunos com mais 

dificuldades na aquisição de competências básicas. Cada academia é assegurada por dois ou mais 

professores, com tempos da componente não lectiva do seu horário. Os alunos inscrevem-se, 

facultativamente, nas academias no acto da matrícula e confirmam a sua inscrição no início do ano 

lectivo. Nalgumas situações, os conselhos de turma propõem alunos para a frequência de academias, 

tomando, neste caso, essa frequência, um carácter de obrigatoriedade, passando a funcionar como 
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sistemas de apoio ao estudo. Essas propostas deverão incidir, apenas, sobre situações pontuais, de 

resolução breve, na superação de capacidades e ou de competências fundamentais. Apenas estes 

alunos serão alvo de avaliação formal por parte dos responsáveis pela academia. Todos os alunos 

terão de proceder à auto-avaliação periódica. 

 

Paralelamente a estas actividades de Complemento Curricular de carácter regular, o Plano Anual de 

Actividades da Escola define outras actividades a realizar ao longo do ano lectivo. 

 

Para o 5º ano, a escola continua, este ano lectivo, com a modalidade de XADREZ que constará 

dos horários e que os alunos deverão frequentar, salvo indicação em contrário dos seus 

Encarregados de Educação. Esta actividade pretende auxiliar os alunos a desenvolver 

competências básicas como a concentração e o raciocínio lógico. 

 

9.2 Sistema de Apoio às Aprendizagens dos Alunos 

 

O apoio às aprendizagens dos alunos constitui uma prioridade no projecto desta escola, dada 

as características dos nossos alunos provenientes de um meio social e economicamente 

deprimido que não providencia orientação e apoio aos alunos, fora da escola.  

 

São várias as modalidades de apoio disponibilizadas. 

 

Salas de Estudo 

A todas as turmas do 2º e 3º ciclos serão atribuídos dois segmentos semanais de 45 minutos, 

semanais inseridos durante o período de almoço, ao primeiro tempo da manhã ou ao último tempo da 

tarde, onde um professor de Língua Portuguesa e um de Matemática proporcionarão, apoio aos 

alunos. Aqui, será feito o apoio e o desenvolvimento das aprendizagens, num ambiente mais informal 

do que o da sala de aula. 

. 

Preparação de Exames  

Todas as disciplinas sujeitas a exame nacional terão um espaço, no horário dos alunos e dos 

professores para a necessária preparação. 

Este apoio funciona da mesma forma que a sala de estudo. Trabalha, essencialmente, competências e 

conteúdos relacionados com os exames nacionais, funcionando em grupos de nível.  
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Funciona com carácter de obrigatoriedade, "a priori", para todos os alunos. Caso um Encarregado de 

Educação não pretenda que o seu educando participe, deve manifestar, por escrito, essa posição. 

Serve, essencialmente, dois objectivos: apoio aos alunos com mais dificuldade nas aprendizagens; 

desenvolvimento de competências para os alunos com mais capacidades.  

As salas de estudo funcionam com grupos de nível, separando, claramente, o apoio do 

desenvolvimento.  

 

Apoio Individualizado 

Trabalho dentro e fora da aula regular desenvolvido no âmbito dos alunos com NEE, pelo docente de 

Educação Especial. 

 

Apoio a Pequeno Grupo em Academias 

Trabalho desenvolvido, essencialmente, no âmbito de algumas academias, que, para além do 

complemento ou enriquecimento curricular têm, também, a missão de apoiar os alunos na aquisição 

de competências básicas (escrita, leitura, raciocínio lógico, etc). Os Conselhos de Turma têm um 

papel fulcral no diagnóstico e na designação dos discentes para que possam usufruir deste apoio. 

 

Tutorias 

Trata-se de uma orientação proporcionada aos alunos com menor autonomia e sem acompanhamento 

no seu seio familiar. O tutor tenta proporcionar o apoio e orientação que a família deveria assegurar 

(verificação da realização de trabalhos de casa, acompanhamento do desempenho escolar, motivação 

para o estudo...). Os Conselhos de Turma têm um papel fulcral no diagnóstico e na designação dos 

discentes para que possam usufruir deste apoio. 

 

Acompanhamento de Alunos em Horário Pós-Lectivo 

Para alunos do 2º Ciclo, diariamente, um professor da escola acompanha os alunos até às 19.00H, 

apoiando a realização de trabalhos de casa e outras tarefas escolares. 

 

9.3 Aulas de Substituição 

 

Sempre que falte um professor, a escola tentará accionar um mecanismo de substituição, com 

vista a evitar “furos” nos horários dos alunos e utilizar integralmente para a sua formação os 

tempos de permanência dos alunos na escola. 
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Objectivo das aulas de substituição: assegurar a ocupação plena dos alunos em caso de ausência do 

docente. 

 

Orientações: 

1. Critério para a substituição: no caso de existirem várias turmas sem aulas, ao mesmo 

tempo, devem ser privilegiadas, em primeiro lugar, as dos alunos mais novos (2.º e 3.º 

ciclos). Os docentes poderão aplicar as actividades e supervisionar duas turmas em 

simultâneo. 

2. Os professores que asseguram a substituição devem, preferencialmente, desenvolver 

actividades com os alunos, relacionadas com a disciplina em causa, devendo essas 

actividades ser planificadas antecipadamente pelo professor que prevê faltar. 

a. Quando tal não for possível podem desenvolver as seguintes actividades educativas: 

1. Actividades de salas de estudo; 

2. Xadrez; 

3. Jogos matemáticos; 

4. Leitura orientada; 

5. Actividades desportivas; 

6. Actividades oficinais, musicais, teatrais, entre outros; 

3. Nos casos em que a falta de um professor não resulte de uma situação imprevista, este 

deve assegurar a entrega do plano de aula à direcção pedagógica.  

4. O docente que assegurar a ocupação de ausência lectiva, regista no livro de ponto da 

turma o sumário das actividades realizadas e as faltas dos alunos. (ensinos básico e 

secundário) e discrimina no livro de actividades de apoio à escola. 

5. O sumário deve sintetizar, com objectividade, as actividades realizadas e ser registado 

pelos alunos no caderno diário. 

6. Os recursos (fichas de trabalho ou outros) produzidos por cada grupo disciplinar, devem 

estar disponíveis na biblioteca. 

 

10. Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

A escola dispõe de equipamento informático, ligado em rede, que necessita de manutenção 

constante.  
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Na rede dos alunos existe um controle parental, a fim de se poder bloquear sites menos dignos de 

apreciação ou de pesquisa. Presentemente, existem contas para cada aluno, no servidor, onde se 

podem alojar documentos, permitindo, assim, o controle e monitorização das impressões feitas. 

Os docentes responsáveis pela área da Informática, fazem manutenção quer à rede física quer à rede 

wireless e primam, ainda, pela manutenção e actualização da plataforma MOODLE; da página Web 

da escola; do Programa Alunos; do Programa Privagest e do Programa ENES / ENEB 

Fazem-se, ainda, frequentemente, cópias de segurança e actualização de software relativa a vários 

documentos e software utilizados pelos vários serviços da instituição educativa. 

Existe um docente responsável pela coordenação de todo o sector informático, desde a manutenção 

dos equipamentos até á disponibilização de conteúdos on-line. 

 

11. Avaliação do ensino-aprendizagem  

 

11.1 Critérios e Instrumentos de Avaliação 

 

Os Critérios Gerais de Avaliação são aprovados em Conselho Pedagógico após consulta a todos os 

Departamentos / Grupos de docência. A avaliação deverá incluir os domínios cognitivo e sócio-

afectivo.  

Os critérios específicos, incluindo os instrumentos de avaliação a aplicar e o peso relativo de 

cada um, serão definidos, anualmente, em Departamento e aprovados pelo Conselho Pedagógico no 

início de cada ano lectivo. Cada professor dará conhecimento aos seus alunos e o Director de Turma 

aos Encarregados de Educação dos critérios específicos de avaliação definidos para cada disciplina. 

Transcrevem-se seguidamente os critérios gerais de escola aprovados: 
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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO PARA O ENSINO BÁSICO (INCLUINDO CEF) 

DOMÍNIOS 

PESO DE 

CADA 

DOMÍNIO 

SUBDOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

(CRITÉRIOS DE ESCOLA) 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

80 % 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N

T
O

S
 E

 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
I

A
S

 

C
IÊ

N
T

ÍF
IC

A
S

 Expressão oral e escrita em Língua Portuguesa* 

TESTES ESCRITOS 

 

PROVAS ORAIS 
 

FICHAS DE TRABALHO 

 
AUDIO-TESTES 

 

TRABALHOS DE 
PESQUISA INDIVIDUAIS 

E DE GRUPO 

 
ACTIVIDADES 

PRÁTICAS E 

EXPERIMENTAIS 
 

RELATÓRIOS 

 
INTERACÇÃO ORAL 

 

GRELHAS DE 

OBSERVAÇÃO E 

REGISTO 
 

 

Conhecimento de factos e conceitos 

Compreensão, interpretação e relacionação de factos e 

conceitos 

Resolução de problemas 

Mobilização de linguagens de diferentes áreas do saber 

Autonomia em relação ao uso do saber 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

 

Utilização de materiais, métodos e técnicas específicos 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IO
-A

F
E

C
T

IV
O

 
(A

T
IT

U
D

E
S

 E
 V

A
L

O
R

E
S

) 

20 % 

 

 

PESO RELATIVO DE 

CADA CRITÉRIO 

PROFESSOR 

ALUNO 

(Auto-

avaliação) 

Cumprimento de normas 

Assiduidade 1 % 

3 

% 
1 % 

Pontualidade 1 % 

Cumprimento de 
ordens e aceitação de 

chamadas de atenção 

1 % 

Cooperação nas situações de 
aprendizagem 

Cooperação com 
colegas e professores  

1 % 
1 
% 

1 % 

Empenho nas actividades 

escolares 

Concentração 1 % 

5 

% 
1 % 

Organização dos 

materiais 
1 % 

Cumprimento das 
tarefas propostas 

2 % 

Apresentação de 

propostas / sugestões 
1 % 

Respeito pelos valores 
fundamentais 

Respeito pelo outro 2 % 

4 
% 

1 % 
Respeito pelos 

materiais, 

equipamentos e 
ambiente 

2 % 

Valorização da auto-imagem 

Cuidado com a higiene 

pessoal 
1 % 

2 

% 
1 % 

Perseverança e 
confiança em si mesmo 

1 % 

 TOTAL 
15 

% 
5 % 

* Critério não aplicado nas Línguas Estrangeiras 

 
NOTAS: 

 

1. A correcção na expressão oral e escrita em Língua Portuguesa é um critério para todas as disciplinas, 

com excepção das Línguas Estrangeiras. 

 

2. Os grupos disciplinares deverão definir os pesos de cada subdomínio (assinalando, assim, o peso das 

actividades práticas ou experimentais na avaliação dos alunos), de acordo com a sua especificidade. 

 

3. Os grupos disciplinares deverão “traduzir” cada um dos critérios de escola para o campo das suas 

disciplinas, subdividindo, se for caso disso, e especificando cada um dos critérios gerais, criando, 

assim, os seus critérios específicos. No caso do primeiro critério, relacionado com a Língua 

Portuguesa, o critério específico será o mesmo para todos os grupos: “O aluno exprime-se com 

correcção, oralmente e por escrito, em Língua Portuguesa”.  
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4. Não existe relação quantitativa directa entre os critérios de avaliação e cada um dos instrumentos 

aplicados. Os critérios definidos são, todavia, a forma de transmitirmos aos nossos alunos e E.E. as 

nossas prioridades em matéria de ensino-aprendizagem, e os instrumentos de avaliação deverão 

basear-se neles.   

 

5. Os grupos de Língua Portuguesa e Línguas Estrangeiras deverão definir, obrigatoriamente, 

momentos formais de avaliação da oralidade. 
 

6. Os grupos disciplinares deverão definir os instrumentos de avaliação aplicar, bem como o peso de 

cada instrumento na avaliação do período. Esta informação deverá ser comunicada aos E.E. 

 

7. No que toca ao domínio das atitudes e valores, os professores deverão definir indicadores para cada 

um dos critérios, construindo e aplicando grelhas de observação de cada um desses indicadores. No 

final do período, o professor deverá ter uma nota para cada subdomínio definido, aplicando-lhe a 

ponderação indicada, com auxílio de uma grelha de Excel. Deverá introduzir, também, a nota 

resultante da autoavaliação do aluno, feita em modelo próprio, com a devida ponderação.  

 
 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO PARA O ENSINO SECUNDÁRIO – CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

 

D
O

M
ÍN

IO
S

 

PESO DE 

CADA 

DOMÍNIO 

SUBDOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

(CRITÉRIOS DE ESCOLA) 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

95 % 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N

T
O

S
 E

 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
I

A
S

 

C
IÊ

N
T

ÍF
IC

A
S

 Expressão oral e escrita em Língua Portuguesa* 

TESTES ESCRITOS 

 

PROVAS ORAIS 
 

FICHAS DE TRABALHO 

 
AUDIO-TESTES 

 

TRABALHOS DE 
PESQUISA INDIVIDUAIS 

E DE GRUPO 

 
ACTIVIDADES 

PRÁTICAS E 

EXPERIMENTAIS 
 

RELATÓRIOS 

 
INTERACÇÃO ORAL 

 

GRELHAS DE 
OBSERVAÇÃO E 

REGISTO 

 
 

Conhecimento de factos e conceitos 

Compreensão, interpretação e relacionação de factos e 
conceitos 

Resolução de problemas 

Mobilização de linguagens de diferentes áreas do saber 

Autonomia em relação ao uso do saber 

 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 
 

Utilização de materiais, métodos e técnicas específicos 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IO
-

A
F

E
C

T
IV

O
 

(A
T

IT
U

D
E

S
 E

 V
A

L
O

R
E

S
) 

5 % 

 

 
PESO RELATIVO DE 

CADA CRITÉRIO 

PROFESSOR 
ALUNO 
(Auto-

avaliação) 

Sentido de responsabilidade 

Assiduidade e 

pontualidade 
0,5 % 0,5 % 

Realização das tarefas 
propostas e cumprimento 

de prazos 

0,5 % 0,5 % 

Cumprimento de ordens e 

aceitação de chamadas de 
atenção 

0,5 % 0,5 % 

Respeito pelos valores 

fundamentais 

Respeito pelo outro 0,5 % 0,5 % 

Respeito pelos materiais, 

equipamentos e ambiente 
0,5 % 0,5 % 

 TOTAL 2,5 % 2,5 % 

* Critério não aplicado nas Línguas Estrangeiras 
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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO PARA O ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO E CURSOS PROFISSIONAIS 

 

D
O

M
ÍN

IO
S

 

PESO DE 

CADA 

DOMÍNIO 

SUBDOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

(CRITÉRIOS DE ESCOLA) 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

90 % 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S

 

E
 C

O
M

P
E

T
Ê

N
C

IA
S

 

C
IÊ

N
T

ÍF
IC

A
S

 

Expressão oral e escrita em Língua Portuguesa* 

TESTES ESCRITOS 
 

PROVAS ORAIS 

 
FICHAS DE TRABALHO 

 

AUDIO-TESTES 
 

TRABALHOS DE 

PESQUISA INDIVIDUAIS 
E DE GRUPO 

 

ACTIVIDADES 
PRÁTICAS E 

EXPERIMENTAIS 

 
RELATÓRIOS 

 

INTERACÇÃO ORAL 

 

GRELHAS DE 

OBSERVAÇÃO E 
REGISTO 

 

 

Conhecimento de factos e conceitos 

Compreensão, interpretação e relacionação de factos e 

conceitos 
Resolução de problemas 

Mobilização de linguagens de diferentes áreas do saber 

Autonomia em relação ao uso do saber 

 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

 

Utilização de materiais, métodos e técnicas específicos 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IO
-

A
F

E
C

T
IV

O
 

(A
T

IT
U

D
E

S
 E

 V
A

L
O

R
E

S
) 

10 % 

 

 

PESO RELATIVO DE 
CADA CRITÉRIO 

PROFESSOR 

ALUNO 

(Auto-

avaliação) 

Sentido de responsabilidade 

Assiduidade e 
pontualidade 

1 % 0,5 % 

Realização das tarefas 

propostas e cumprimento 

de prazos 

2,5 % 0,5 % 

Cumprimento de ordens e 

aceitação de chamadas de 

atenção 

1 % 0,5 % 

Respeito pelos valores 
fundamentais 

Respeito pelo outro 1 % 0,5 % 

Respeito pelos materiais, 
equipamentos e ambiente 

2 % 0,5 % 

 TOTAL 7,5 % 2,5 % 

* Critério não aplicado nas Línguas Estrangeiras 

 

 

NOTAS PARA O ENSINO SECUNDÁRIO: 

 

1. A correcção na expressão oral e escrita em Língua Portuguesa é um critério para todas as disciplinas, 

com excepção das Línguas estrangeiras. 

 

2. Os grupos disciplinares deverão definir os pesos de cada subdomínio (assinalando, assim, o peso das 

actividades práticas ou experimentais na avaliação dos alunos), de acordo com a sua especificidade. 

 

3. Para as disciplinas de Biologia-Geologia, Física-Química A e Biologia, o peso da componente 

prática e experimental na totalidade da avaliação será de 30 %.  

 

4. Os grupos disciplinares deverão “traduzir” cada um dos critérios de escola para o campo das suas 

disciplinas, subdividindo, se for caso disso, e especificando cada um dos critérios gerais, criando, 

assim, os seus critérios específicos. No caso do primeiro critério, relacionado com a Língua 

Portuguesa, o critério específico será o mesmo para todos os grupos: “O aluno exprime-se com 

correcção, oralmente e por escrito, em Língua Portuguesa”.  
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5. Não existe relação quantitativa directa entre os critérios de avaliação e cada um dos instrumentos 

aplicados. Os critérios definidos são, todavia, a forma de transmitirmos aos nossos alunos e E.E. as 

nossas prioridades em matéria de ensino-aprendizagem, e os instrumentos de avaliação deverão 

basear-se neles.   

 

6. Os grupos de Língua Portuguesa e Línguas Estrangeiras deverão definir, obrigatoriamente, 

momentos formais de avaliação da oralidade e aplicar-lhe os pesos de 25 % e 30 % no total da 

avaliação, respectivamente. 

 

7. Os grupos disciplinares deverão definir os instrumentos de avaliação aplicar, bem como o peso de 

cada instrumento na avaliação do período. Esta informação deverá ser comunicada aos E.E. 

 

8. No que toca ao domínio das atitudes e valores, os professores deverão definir indicadores para cada 

um dos critérios, construindo e aplicando grelhas de observação de cada um desses indicadores. No 

final do período, o professor deverá ter uma nota para cada subdomínio definido, aplicando-lhe a 

ponderação indicada, com auxílio de uma grelha de Excel. Deverá introduzir, também, a nota 

resultante da autoavaliação do aluno, feita em modelo próprio, com a devida ponderação.  

 

9. No que toca aos Cursos Profissionais, a avaliação, embora respeitando estes critérios gerais, é 

feita módulo a módulo e respeitará um regulamento específico aprovado pelo Conselho 

Pedagógico. 

 

 

11.2 Ponderação para a classificação final  

 

No que concerne à avaliação final, os períodos lectivos tem um peso percentual distinto, por forma a 

realçar a avaliação contínua e a evolução do aluno. 

  

Assim, na nota final de segundo período é contabilizada a avaliação do primeiro período em 40%, 

valendo a avaliação obtida, no segundo período, 60%. No que refere à nota final do terceiro período, 

a avaliação de primeiro período é contabilizada na nota final, valendo um total de 25%; a avaliação 

relativa do segundo período vale 35% e a do terceiro, 40%, como a seguir se explica: 

  

Classif. Final 1.º Período = 100% (Classificação 1.º P)  

 

Classif. Final 2.º Período = 40% (Classificação 1.º P) + 60% (Classificação 2.º P)  

 

Classif. Final 3.º Período = 25% (Classificação 1.º P) + 35% (Classificação 2.º P) + 40% 

(Classificação 3.º P) 

 

 



 

PROJECTO CURRICULAR DE ESCOLA 2012/2013 

DOC.IVS.002 

Página 62 de 68 

 

IMP.GPS.001-00 

 

Revisão02 

28Set2011 

 

11.3 Elaboração e aplicação de testes de avaliação no Ensino Básico 

 

Instrumentos fundamentais, na avaliação sumativa dos alunos, os testes escritos de avaliação, no 

Ensino Básico, são elaborados, aplicados e corrigidos, de acordo com o seguinte regulamento 

aprovado em Conselho Pedagógico:  

 

I – GERAL 

 

1. De acordo com a decisão do Conselho Pedagógico de 26 de Setembro de 2007, os alunos do 

Ensino Básico passarão a realizar os testes de avaliação de conhecimentos aplicados em 

simultâneo, para todas as turmas de um mesmo ano, de acordo com um calendário 

elaborado pela Direcção Pedagógica da Escola. 

 

2. O teste de avaliação de conhecimentos é uma prova escrita, elaborada a nível de escola, e 

constitui um dos elementos integrantes da avaliação sumativa interna dos alunos, de acordo 

com os pesos definidos por cada grupo disciplinar. Tem como referência a totalidade do 

programa estabelecido para cada disciplina, e incide sobre competências e conhecimentos 

considerados essenciais pelo grupo disciplinar ou departamento curricular, e constantes das 

respectivas planificações.  

II - FINALIDADES 

O teste de avaliação visa alcançar as seguintes finalidades:  

1. Contribuir para criar situações de avaliação em contexto semelhante a um exame nacional, 

proporcionando aos alunos experiência e à-vontade na realização deste tipo de provas. 

2. Contribuir para uma maior equidade na avaliação sumativa dos alunos das várias turmas.  

 

III – ÂMBITO  

 

Para que decorra com toda a normalidade, este processo implica a observação de algumas regras 

simples: 

 

1. As disciplinas abrangidas por este sistema são: 

 

NO SEGUNDO CICLO, 

Língua Portuguesa 

Matemática 

L.E. I (Inglês) 

Ciências Naturais 

História e Geografia de Portugal 

 

NO TERCEIRO CICLO, 

Língua Portuguesa  

Matemática 
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L.E. I (Inglês / Francês) 

L.E. II (Inglês / Francês / Espanhol) 

Ciências Naturais 

Ciências Físico-Químicas 

História 

Geografia 

 

IV - ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE TESTES 

 

1. A elaboração dos testes é da responsabilidade dos professores de cada turma no mesmo 

ano, sob a supervisão do Coordenador, devendo ser elaborado apenas um teste por ano 

para cada época de exame, com excepção dos alunos com NEE que poderão ter testes 

próprios.  

 

2. Os testes deverão ser validados com a aposição das assinaturas no local onde se assinala 

“o professor” por: 

 

- pelo menos dois docentes que leccionam a disciplina no mesmo ano;  

- coordenador de departamento 

- psicóloga escolar, no caso dos alunos com NEE. 

 

3. Os Coordenadores são os responsáveis pelos procedimentos abaixo mencionados: 

 

 Supervisionar a elaboração de testes em todas as disciplinas do seu grupo e recolhê-los; 

 

 encaminhar as provas para o SPO e para o docente de Língua Portuguesa (docente que 

lecciona o respectivo ano de escolaridade) para validação; 

 

 confirmar a existência de informação, no que concerne ao número de alunos sujeitos à 

prova geral e assegurar a presença das provas dos alunos com NEEs, de acordo com o 

ponto VI deste regulamento;  

 

 requisitar nos Serviços Administrativos os envelopes estritamente necessários (esta 

requisição carece de autorização do Director Financeiro) e registar, posteriormente, a 

seguinte informação, no rosto do envelope: 

 

 disciplina; 

 ano / turma; 

 data de realização da prova; 

 respectiva hora da realização da mesma. 

 

 entregar os testes, nos serviços de Papelaria, para reprodução, com, pelo menos, 48 

horas de antecedência, relativamente à data da realização da prova (o não cumprimento 

deste prazo dará origem à anulação de realização do teste); 

 

 entregar os testes prontos a aplicar na Direcção Pedagógica com, pelo menos, 24 horas 

de antecedência, relativamente à data de realização da prova (o não cumprimento deste 

prazo dará origem à anulação da realização do teste); 
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V - APLICAÇÃO E VIGILÂNCIA 

 

1. O processo de aplicação e vigilância das provas é supervisionado pelo Secretariado de 

Exames da escola. 

 

2. Serão realizados dois testes por período, em duas “épocas” predefinidas, podendo, em 

algumas situações, substituir-se estes testes por testes intermédios ou por provas GPS. O 

último teste do ano será a Prova de Avaliação Final. 

 

3. O calendário das avaliações é estabelecido pela Direcção da escola, podendo coincidir 

com qualquer aula do horário dos alunos. 

 

4. Os testes também poderão ser aplicados em momentos em que os alunos não têm 

actividades lectivas marcadas no horário, mas sempre no período que vai das nove horas 

da manhã, às dezassete horas e vinte e cinco minutos, ou seja, dentro do horário diurno 

definido pela escola. Os alunos serão informados antecipadamente e a sua comparência 

é obrigatória. A aplicação do teste deverá ser sumariada pelo professor aplicador, mas 

as lições não serão numeradas.    

 

5. Os testes serão iguais por disciplina e por ano e serão realizados à mesma hora por 

todos os alunos do mesmo ano, independentemente da disciplina que constar nos seus 

horários, nesse momento. 

 

6. A vigilância dos testes será feita pelos docentes nomeados pela Direcção Pedagógica. 

 

7. Cada turma realiza os testes na sua sala de aula. Os professores nomeados para a 

vigilância de um dado teste deverão receber os enunciados do Secretariado de Exames, 

com dez minutos de antecedência. Outros professores, nomeadamente os professores em 

Apoio à Actividade da Escola, poderão ser chamados para o processo. As aulas devem 

ser contabilizadas e o sumário deverá referir a realização do teste. 

 

8. Os vigilantes devem assegurar um ambiente de tranquilidade e silêncio na realização do 

teste, devendo, igualmente, estar atentos a toda e qualquer tentativa de fraude, 

impedindo-a e relatando imediatamente a situação ao membro do Secretariado de 

Exames presente. Toda e qualquer tentativa de fraude deverá ser reportada, pelo 

Secretariado de Exames, ao professor da disciplina e à Direcção da escola. 

 

9. Cada grupo disciplinar disponibilizará, no momento da realização do teste, pelo menos 

um professor do ano em causa que possa deslocar-se pelas salas para esclarecer 

eventuais dúvidas. 

 

10. Sempre que qualquer aluno não compareça a um teste, deve apresentar a justificação da 

falta ao Director de Turma, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data da respectiva 

realização do teste. 

 

11. Em caso de falta justificada a um teste, o professor de cada turma, em articulação com o 

seu Grupo Disciplinar e com o Director de Turma, decidirá, caso a caso, a forma de 

avaliação a aplicar a esse aluno. 
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12. Nas situações em que, numa turma, uma disciplina seja penalizada pela coincidência de 

um elevado número de testes, ao longo do ano, com os tempos para ela destinados no 

horário da turma, poderá haver cedência de horas de outras disciplinas menos 

penalizadas ou mais adiantadas no cumprimento do seu programa, devendo esta gestão 

ser feita em Conselho de Turma. 

   

VI - ALUNOS ABRANGIDOS PELO DECRETO-LEI Nº 3/2008, DE 7 DE JANEIRO 

  

No caso dos alunos com Necessidades Educativas Especiais: 

 

 Sempre que o PEI indicar a realização de um teste diferente, este deverá ser 

elaborado em conformidade. 

 

 Este teste deverá ser validado pelo SPO antes de ser entregue na Direcção. 

 

 Se o teste não implicar nenhum procedimento diferenciado por parte do professor 

vigilante, o aluno realizará o teste com o resto da turma. 

 

 Se o teste implicar um procedimento diferenciado (Ex. leitura em voz alta, etc.) o 

aluno realizará o teste numa sala à parte. Esta medida, todavia, deverá ser 

reservada para as situações em que é, absolutamente, indispensável. 

 

 No caso do aluno não realizar o teste com a sua turma, deverá ser informado pelo 

professor. 

 

 Os testes para os alunos com NEE deverão conter uma página de rosto com a 

identidade (nome, nº e turma) do aluno a quem se destinam, bem como os 

procedimentos a implementar pelo professor vigilante (ou outro) durante a sua 

aplicação. 

 

VII – CORRECÇÃO 

 

1.O teste de avaliação é corrigido pelo professor da turma, de acordo com os critérios 

aprovados e respectivas cotações. 

 

2.O teste deve ser corrigido pelo professor corrector e entregue aos alunos, no prazo máximo 

de dez dias úteis, após a sua realização, devendo a correcção ser realizada na aula e 

sumariada. 

 

3.Devem ser instituídos, pelos respectivos departamentos curriculares, mecanismos de 

aferição, aquando da correcção dos testes de avaliação, nomeadamente, a definição de 

critérios específicos de correcção e a partilha de uma amostra dos testes de cada turma 

entre os docentes que leccionam o mesmo ano de ensino. 

 

4.O teste de avaliação é cotado na escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final 

da prova expressa em termos qualitativos e de acordo com a terminologia da seguinte 

tabela: 
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TERMINOLOGIA 

 

ENSINO BÁSICO (%) 

FRACO 0-19 

NÃO SATISFAZ 20-44 

NÃO SATISFAZ MAIS 45-49 

SATISFAZ MENOS 50-54 

SATISFAZ 55-64 

SATISFAZ MAIS 65-69 

BOM MENOS 70-74 

BOM 75-84 

BOM MAIS 85-89 

MUITO BOM 90-99 

EXCELENTE 100 

 

 

11.4 Elaboração e aplicação de testes de avaliação no Ensino Secundário (Curso de 

Ciências e Tecnologias e Curso Tecnológico de Desporto) 

 

1. Os testes são elaborados pelo professor / professores que leccionam cada disciplina e 

validados pelo Coordenador de Departamento. 

 

2. Nos casos das disciplinas sujeitas a Exame Nacional, os testes deverão ter a estrutura de um 

Exame nacional. 

 

3. No caso das disciplinas da área de Formação Geral, deverá ser elaborada uma mesma matriz 

para os testes de um mesmo ano.  

 

4. O teste de avaliação é corrigido pelo professor da turma, de acordo com os critérios 

aprovados e respectivas cotações. Como na correcção de um Exame Nacional, em todas as 

disciplinas, ao lado de cada resposta deverá ser indicada a cotação atribuída, devendo o aluno 

ter conhecimento da cotação máxima estabelecida para a resposta.  

 

5. O teste corrigido deve ser entregue aos alunos, no prazo máximo de dez dias úteis, após a sua 

realização, devendo a correcção ser realizada na aula e sumariada. 

 

6. Devem ser instituídos, pelos respectivos departamentos curriculares, mecanismos de aferição, 

aquando da correcção dos testes de avaliação, nomeadamente, a definição de critérios 

específicos de correcção e a partilha de uma amostra dos testes de cada turma entre os 

docentes que leccionam as mesmas disciplinas, no mesmo ano de ensino. 
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7. O teste de avaliação é cotado na escala de 0 a 20, sendo a classificação final da prova 

expressa em termos qualitativos e quantitativos e de acordo com a terminologia da 

seguinte tabela: 

 

 

 

TERMINOLOGIA 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

(VALORES 0 - 20) 

MUITO FRACO 0 – 3,4 

FRACO 3,5 – 6,4 

NÃO SATISFAZ 6,5 – 9,4 

SATISFAZ 9,5 – 13,4 

BOM 13,5 – 17,4  

MUITO BOM 17,5 – 19,4 

EXCELENTE 19,5 - 20 

 

 

12. Definição de linhas orientadoras para a implementação do Projecto 

Curricular de Turma 

 

No Ensino Básico, a elaboração do Projecto Curricular de Turma pressupõe a análise da situação e 

dos problemas concretos da turma de forma a adequar a diversidade e a melhoria das aprendizagens. 

A concretização do PCT exige a adequação e a diferenciação pedagógica e, para tal, dever-se-á 

proceder à:  

 

 Caracterização do grupo-turma; 

 Identificação de problemas educativos e prioridade e estratégias de intervenção; 

 Definição de estratégias comuns para a turma; 

 Implementação de planos; 

 Definição de competências prioritárias (gerais, transversais,…); 

 Articulação e transferência de conteúdos; 

 Referenciação das Áreas Curriculares Não Disciplinares; 

 Referenciação dos Sistemas de Apoio às Aprendizagens (SAA); 

 Identificação das Actividades de Complemento Curricular; 

 Avaliação do projecto. 
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O Projecto Curricular de Turma tem como finalidade a organização das actividades da turma, ao 

longo do ano, e deve servir de referência ao trabalho a desenvolver por cada docente na sala de aula, 

valorizando os aspectos comuns a todas as áreas disciplinares e disciplinas. A sua construção é da 

responsabilidade dos respectivos conselhos de turma e deve seguir o proposto na IT.DP 006 - 

Projecto Curricular de Turma. 

 

Os Projectos Curriculares de Turma serão sujeitos a avaliações e actualizações periódicas, em todos 

os momentos de avaliação, durante o ano lectivo, produzindo-se as respectivas revisões que serão 

elaboradas e aprovadas, nos conselhos de turma elaborando-se, no final do ano, a respectiva 

avaliação da eficácia, e tendo por base critérios específicos. 

 

13. Avaliação do PCE 

 

O Projecto Curricular de Escola será desenvolvido e concretizado através da organização pedagógica 

da escola, e concretizado pelos Projectos Curriculares de Turma, que deverão ser elaborados tendo 

em conta as características específicas de cada turma bem como dos alunos que a constituem. Nestes 

encontram-se definidos objectivos a atingir em diferentes campos de actuação.  

 

Dadas as actuais dinâmicas do ensino, o Projecto Curricular de Escola não poderá, por isso, ser 

estático, devendo ser avaliado e revisto, em cada ano lectivo, sempre que necessário. 

 

A avaliação decorrerá em Conselho Pedagógico, tendo por base os relatórios de avaliação dos 

Projectos Curriculares de Turma, os relatórios de actividades, os resultados académicos dos alunos, 

os resultados dos inquéritos de satisfação de alunos, pais e colaboradores, entre outros dados 

relevantes para avaliar a vida e a organização da escola.  

 

 

 


