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1. Enquadramento 

 

A publicação do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho estabelece o currículo dos ensinos 
básico e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e 
avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os 
conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as 
competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
O Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular-PAFC, que este agrupamento está a 
desenvolver, faculta à escola a hipótese de enriquecer o currículo. Este enriquecimento 
surge do cruzamento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e das 
“Aprendizagens essenciais” das diferentes disciplinas que constituem o currículo.  

Objetivos: 
- Promover a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, para cumprir o 

previsto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 
- Concretizar um exercício efetivo de autonomia curricular, possibilitando à escola a 

identificação de opções curriculares eficazes, em consonância com a especificidade do 
projeto educativo e do plano de ação estratégica do Agrupamento de Escolas Prof. 
Arménio Lança; 

- Promover uma maior articulação entre os três ciclos do ensino básico, assumindo 
uma gestão integrada e sequencial do currículo; 

- Mobilizar os agentes educativos para a promoção do sucesso educativo de todos os 
alunos;  

- Valorizar a natureza transdisciplinar das aprendizagens, da mobilização de 
literacias diversas, de múltiplas competências, teóricas e práticas; 

- Promover o conhecimento científico, a curiosidade intelectual, o espírito crítico e 
interventivo, a criatividade e o trabalho colaborativo;  

- Valorizar a língua e cultura portuguesas, enquanto veículos de identidade nacional; 
- Valorizar as línguas estrangeiras, enquanto veículos de identidade global e 

multicultural e de facilitação do acesso à informação e à tecnologia; 
- Valorizar o ensino das artes, ciência, tecnologia, desporto e humanidades como 

componentes estruturantes da matriz curricular das diversas ofertas educativas e 
formativas; 

- Promover a educação para a cidadania e para o desenvolvimento ao longo de toda 
a escolaridade obrigatória. 

 
 
1.1. Opções Curriculares/ Novo Modelo Pedagógico 

 

Este Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular determina algumas alterações às 
matrizes:  

 A inclusão da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento nos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 
8.º e 9.º anos, como disciplina autónoma. 

 A inclusão da disciplina de TIC nos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos, como disciplina 
autónoma. 

 A oferta complementar de Oficina Criativa, nos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos. 

 Como complemento à Educação Artística a oferta das disciplinas de Educação 
Tecnológica e Educação Musical, nos 7.º e 8.º Anos.  
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 Oferta do Apoio ao Estudo de carácter obrigatório para os alunos do 2.º ciclo, 
mediante proposta dos Conselhos de Turma, numa lógica de trabalho intensivo para 
colmatar as dificuldades de aprendizagem evidenciadas.  

 Oferta de Apoios Educativos, do Apoio Tutorial e de coadjuvações, com recurso a 
docentes do ensino básico numa lógica de trabalho intensivo para colmatar as 
dificuldades de aprendizagem evidenciadas.  

 

Este projeto vai permitir a implementação de um trabalho de projeto em cada turma dos 
ensinos básico envolvendo diversas áreas do saber e com divulgação do produto final. Será, 
assim, uma forma de tornar os alunos autores de situações de aprendizagens significativas 
e uma forma de mostrar à comunidade educativa e local o produto do trabalho 
desenvolvido.  
 

2. Implementação do Projeto 

 
2.1. 1.º Ciclo 

2.1.1. Grelha Curricular 

Componentes do Currículo 
Carga Horária semanal b) (60 min) 

1.º e 2.º Anos 3.º Ano 4.º Ano 

Português 7 8 
Matemática 7 8 
Estudo do Meio 3 3,5 

Educação Artística c) 
(Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música) 

3  1,5 

3  

Educação Física c) 
 

2 1,5 

Apoio ao Estudo d) 1 1,5 

Oferta 
Complementar:  

Cidadania e Desenvolvimento e) f) 1 - 
TIC 1 - 
Saúde e Cidadania - 1 

Inglês (3.º e 4.º anos) - - 2 2 
EMR (Católica) h) – facultativa 1 1 

Total dos tempos g) 25/26 25/26 25/26 27/28 

(a) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular, 
de frequência facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas, a desenvolver no ensino básico, com natureza 
eminentemente lúdica, formativa e cultural.(b) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de 
currículo.(c) É dada a possibilidade à escola de prever coadjuvações na Educação Artística e na Educação Física, sempre que 
adequado, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis.(d) O Apoio ao Estudo constitui um suporte às 
aprendizagens, assente numa metodologia de integração de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, o 
tratamento e a seleção de informação.(e) A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta 
Complementar, apresenta(m) identidade e documentos curriculares próprios.(f) Áreas de integração curricular transversal, 
potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo.(g) Cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos 
constantes da matriz, para que o total da componente letiva incorpore o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas com 
exceção do período de almoço.(h) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
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2.2. 2.º Ciclo 

2.2.1. Grelha Curricular 

 

Componentes do currículo 

Carga Horária Semanal (a) 
(1 = 50 min) 

 
Total do Ciclo 

 5.º ano 6.º ano 

Áreas disciplinares    

Línguas e Estudos Sociais 11 11 22 

Português 2+2 2+2  8 

Inglês 2+1 2+1 6 

História e Geografia de 
Portugal 

2+1 2+1 6 

Cidadania e Desenvolvimento 
(b) 

1 1 2 

Matemática e Ciências Sociais 7 7 14 

Matemática  2+2 2+2 8 

Ciências Naturais 2+1 1+2 6 

Educação Artística e Tecnológica 7 7 14 

Educação Visual 
2+1 2+1 4+2 

Educação Tecnológica 

Educação Musical 2 2 4 

TIC 2 2 4 

Educação Física 3 3 6 

Educação Moral e Religiosa (c) (1) (1) (2) 

Oferta complementar (d)    

Oficina Criativa (e) 1 1 2 

Apoio ao Estudo (f) 2 2 4 

Atividades de enriquecimento 
Projeto Eco-Escolas, Desporto Escolar. 

a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo.(b) A organização do 

funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral, semestral, ou outro, de acordo com a alínea e) do n.º 

2 do artigo 19.º(c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 50 

minutos, a organizar na unidade definida pela escola.(d) Componente destinada à criação de nova(s) disciplina(s) para 

enriquecimento do currículo, através da utilização do conjunto de horas de crédito. Disciplina(s) de oferta facultativa, mas 

de frequência obrigatória quando exista(m).(e) funcionamento em par pedagógico: Port e Artes. (f) Componente de apoio 

às aprendizagens cuja oferta é objeto de decisão da escola, bem como a sua organização, o tempo que lhe é destinado 

e as regras de frequência: 1h – D.LCSH e 1 h – D. MCE (TIC, Mat e CN).  Of.C – Oficina Criativa; Ap.E – Apoio ao Estudo 
 

2.3. 3.º Ciclo  

2.3.1. Grelha Curricular 

Componentes do currículo (b) 
Carga Horária Semanal (a) 

(1 = 50 min) 
 

Total do Ciclo 

 7.º ano 8.º ano 9.º ano 
Áreas disciplinares     

Português 2+2 2+2 2+2 12 

Línguas estrangeiras 5 5 5 15 

I Inglês 2+1 2+1 2+1 9 

II Francês 1+1 1+1 1+1 6 

Ciências Humanas e Sociais 5 5 5 15 
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História  1+1 1+1 1+1 6 

Geografia 1+1 1+1 1+1 6 

Cidadania e Desenvolvimento 1 1 1 3 

Matemática 2+2 2+2 2+2 12 

Ciências Físicas e Naturais 5 6 6 17 

Ciências Naturais 2+1 2+1 2+1 9 

Físico-Química 1+1 2+1 2+1 8 

Expressões e Tecnologias 4 4 3 11 

Educação Visual 2 2 1+2 7 

Complemento à Educação 
Artística – EM/ET (c) 

1 1 - 2 

TIC 1 1 - 2 

Educação Física 2+1 2+1 2+1 9 

Educação Moral e Religiosa (d) (1) (1) (1) (3) 

Oferta complementar 1 1 1 3 

Oficina Criativa (e) 1 1 1 3 

Total de tempos 31/32 32/33 31/32 94/97 

Atividades de enriquecimento 

Projeto Eco-Escolas, Desporto Escolar. 

a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo.(b) A organização do 
funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral ou semestral, ou outra, de acordo com a alínea e) do n.º 2 do 
artigo 19.º(c) Oferta de Educação Tecnológica e ou de outra na área artística, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos 
disponíveis. (d) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 45 minutos. (e) 
funcionamento em par pedagógico: Port e Artes. A(s) nova(s) disciplina(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta 
Complementar, apresenta(m) identidade e documentos curriculares próprios. Disciplina(s) de oferta facultativa, mas de frequência 
obrigatória quando exista(m). 

 

 

2.4. Equipa de Avaliação/ Monitorização do PAFC 
 

A Equipa de avaliação e monitorização é constituída por 3 elementos: a coordenadora, docente 

do 2º ciclo, Fernanda Bica, e dois docentes dos 1º e 3º ciclos.  

 

2.5. Novas disciplinas 

De acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho. 

 

2.5.1. Cidadania e Desenvolvimento 

 

No 1.º ciclo (1º, 2.º e 3.º anos), a Cidadania e Desenvolvimento é lecionada como disciplina 
autónoma e funciona em regime anual. 

No 2º ciclo (5º e 6º anos), Cidadania e Desenvolvimento é lecionada com disciplina 
autónoma em regime anual.  

No 3º ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos), é igualmente lecionada como disciplina autónoma e 
funcionando em regime anual, sempre numa perspetiva de articulação transdisciplinar.  

A abordagem curricular da educação para a cidadania, conforme consta do respetivo plano 
estratégico para a Cidadania deste agrupamento, pode assumir formas diversas, consoante 
as dinâmicas adotadas pelas escolas no âmbito da sua autonomia (inclui igualmente a 
Educação Pré-Escolar), nomeadamente através do desenvolvimento de projetos e 
atividades da sua iniciativa, em parceria com as famílias e entidades que intervêm neste 
âmbito, no quadro da relação entre a escola e a comunidade. Deste modo, a educação para a 
cidadania pode ser desenvolvida em função das necessidades e problemas específicos da 
comunidade educativa, em articulação e em resposta a objetivos definidos no projeto 
educativo do agrupamento de escolas.  
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A Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola- EECE, constitui um instrumento 
fundamental para orientar o trabalho a desenvolver na escola, no sentido de concretizar os 
desafios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC):  

1. Desenvolver competências pessoais e sociais;  
2. Promover pensamento crítico;  
3. Desenvolver competências de participação ativa;  
4. Desenvolver conhecimentos em áreas não formais.  

Ao nível da escola, constitui-se como uma das linhas orientadoras transversal a todo o 
Projeto Educativo, identificando e priorizando os domínios de Educação para a Cidadania a 
trabalhar para cada nível de educação e ensino, no sentido de dar cumprimento às quatro 
Áreas de Intervenção delineadas no Projeto Educativo do Agrupamento (PEA):  

1- Promoção de condições para o sucesso educativo e escolar das crianças e jovens;  
2- Criação de modalidades de gestão flexível do currículo de programas 
disciplinares e não disciplinares;  
3- Educação para a saúde, cidadania, desporto escolar e apoios educativos;  
4- Articulação estreita com as famílias e a comunidade local. 

 
Em suma, visando a construção sólida da formação humanística dos alunos, para que 
assumam a sua cidadania garantindo o respeito pelos valores democráticos básicos e pelos 
direitos humanos, tanto a nível individual como social, a educação constitui-se como uma 
ferramenta vital.  
 
2.5.2. Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC 
 
No 1.º ciclo (1º, 2.º e 3.º anos), as TIC é trabalhada como disciplina autónoma e funciona 
em regime anual. 

No 2º ciclo (5º e 6º anos), as TIC, é lecionada como disciplina autónoma em regime anual.  

No 3º ciclo (7.º e 8.º anos), é igualmente lecionada com disciplina autónoma e funcionando 
em regime anual, sempre numa perspetiva de articulação transdisciplinar.  

A utilização educativa das TIC tem em vista a melhoria das aprendizagens dos alunos, 
através da rentabilização dos equipamentos disponíveis nas escolas. A abordagem das TIC, 
de carácter eminentemente prático, é importante que as situações de aprendizagem a 
desenvolver apelem a uma integração curricular plena, mobilizando aprendizagens das 
restantes componentes do currículo destes ciclos de ensino.  
As TIC estão organizadas em quatro domínios de trabalho:  

1. CIDADANIA DIGITAL  
2. INVESTIGAR E PESQUISAR  
3. COMUNICAR E COLABORAR  
4. CRIAR E INOVAR 
 

O professor responsável de TIC desenvolverá estratégias/metodologias na área das 
Tecnologias Digitais, dando resposta às aprendizagens essenciais e às necessidades 
surgidas no contexto de desenvolvimento e implementação de projetos e atividades. 
Plenamente reconhecida a importância da presença das TIC no currículo, enquanto 
oportunidade para o desenvolvimento de competências digitais conducentes ao exercício 
de uma cidadania ativa, crítica e responsável, que atendam às idades dos alunos. Pretende-
se, de forma progressiva e ao longo dos seis anos, que os alunos desenvolvam:  
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 atitudes críticas, refletidas e responsáveis no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais;  

 competências de pesquisa e de análise de informação online;  
 capacidade de comunicar de forma adequada, utilizando meios e recursos digitais;  
 criatividade, através da exploração de ideias e do desenvolvimento do pensamento 

computacional com vista à produção de artefactos digitais. 
 
 

No âmbito deste domínio e como oferta complementar, nos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos, foi 
criada a disciplina de Oficina Criativa, que funciona em regime anual.  
Esta disciplina visa:  

1. Desenvolver a capacidade criativa a partir de estímulos que partam de variados 

domínios artísticos; 

2. Desenvolver a capacidade de leitura crítica e atenta de textos literários; 

3. Desenvolver a capacidade de reescrita; 

4. Desenvolver domínio e autocontrolo na expressão escrita; 

5. Desenvolver capacidade crítica não só em relação à produção alheia, como também 

à própria produção criativa. 

3. Domínios da Autonomia Curricular – DAC 

 

 

Os Domínios de Autonomia Curricular (DAC) assumem o papel central de um projeto desta 
natureza pois são eles que consubstanciam a autonomia curricular das escolas.  
 

No âmbito do domínio dos DAC são desenvolvidos diversos e diversificados projetos, 
alguns deles em parceria com entidades externas, citando a título de exemplo, o Município 
de Santiago do Cacém e as Juntas de Freguesia de Alvalade, Ermidas-Sado e União de 
Freguesia de S. Domingos e de Vale de Água, conforme consta no plano anual de atividades 
do agrupamento. 

 Gosto de aprender no âmbito do DAC.  
 Trabalho de projeto com a implementação do trabalho colaborativo entre pares, 

com liderança de um elemento para o funcionamento mais autónomo dos grupos, 
privilegiando a investigação. 

 Participar em cursos promovidos pelo agrupamento ou por entidades externas.  
 Envolver a família no desenvolvimento dos projetos.  

 

 
 Gosto de aprender no âmbito do DAC.  

 Trabalho de projeto com a implementação do trabalho colaborativo entre pares, 
com liderança de um elemento para o funcionamento mais autónomo dos grupos, 
privilegiando a pesquisa.  

 Formação na área da literacia digital.  

2.5.3. Oficina Criativa 

3.1. Inovação Pedagógica 
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 Participar em cursos promovido por este agrupamento ou entidades externas.  

 Envolver a família no desenvolvimento dos projetos.  

 

4. Turmas/Equipas Pedagógicas 

 
No 1.º Ciclo optou-se por avançar com o projeto no 1.º ano em 2018/2019. No ano letivo 
2019/2020 foram abrangidos os alunos dos 1.º e 2.º anos. No presente ano, foram incluídos 
os alunos do 3.º ano.  
Deste modo estão envolvidas: 

 Escola Básica Prof. Arménio Lança de Alvalade do Sado – 3 turmas (2 mistas)  
 Escola Básica de Ermidas-Sado – 4 turmas (2 mistas)  
 Escola Básica de S. Domingos – 1 turma mista 
 Escola Básica de Vale de Água – 1 turma mista 

 
No 2.º Ciclo optou-se por avançar com o projeto no 5.º ano e dar continuidade no 6.º ano de 
escolaridade no segundo ano.  
 
No 3.º Ciclo optou-se por avançar do primeiro ano, com o projeto no 7.º ano e dar 
continuidade no 8.º ano, no segundo ano de vigência do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de 
Julho. No presente ano, foram incluídos os alunos do 9.º ano de escolaridade. 
 
As equipas pedagógicas são constituídas pelos professores titulares de turma que estão a 
lecionar o 1º ciclo e pelos docentes dos diferentes conselhos de turma dos 2.º e 3.º ciclos. 

No âmbito da implementação do currículo, previsto na legislação em vigor a disciplina de 
TIC funciona em regime anual. 
 
No âmbito da implementação do currículo, como complemento à Educação Artística foram 
criadas as disciplinas de Educação Tecnológica e Educação Musical, nos 7.º e 8.º Anos. 
 

5. O PAFC e a Educação Inclusiva  

 

A Educação Inclusiva decorrente da publicação do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de Julho e, 
posteriormente, pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, que vieram estabelecer os 
princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à 
diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através 
do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade 
educativa. 
Identifica as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, as áreas curriculares 
específicas, bem como os recursos específicos a mobilizar para responder às necessidades 
educativas de todas e de cada uma das crianças e jovens ao longo do seu percurso escolar, 
nas diferentes ofertas de educação e formação. 
Neste âmbito foi criada a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva - EMAEI 
que desempenha um papel fundamental na identificação das medidas de suporte mais 
adequadas a cada aluno, assim como no acompanhamento e monitorização da eficácia da 
sua aplicação. Nesta equipa, têm assento elementos permanentes conhecedores da 
organização da escola, e elementos variáveis nos quais se incluem todos os profissionais 
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que intervêm com o aluno, salientando-se a participação dos pais ou encarregados de 
educação, cujo envolvimento em tudo o que respeite à educação dos seus filhos ou 
educandos se consigna como um direito e um dever. 

O Centro de Apoio à Aprendizagem - CAA existente, insere-se no quadro de autonomia das 
escolas e, constitui uma estrutura de apoio da escola, agregadora dos recursos humanos e 
materiais, dos saberes e competências da escola. A ação educativa desenvolvida neste 
centro, é uma resposta complementar da que é realizada na turma de pertença dos alunos 
abrangidos pelas medidas (i) adaptações curriculares significativas; (ii) desenvolvimento 
de metodologias e estratégias de ensino estruturado e (iii) desenvolvimento de 
competências de autonomia pessoal e social é garantida, convoca a intervenção de todos os 
agentes educativos, nomeadamente os docentes de educação especial como dinamizadores, 
articuladores e especialistas. 
O PAFC e a Educação Inclusiva são indissociáveis, facilitando a promoção de um 

desenvolvimento curricular que favorece a equidade entre todos os alunos, respeitando os ritmos 

de aprendizagem de cada um (articulação com os normativos da Educação Inclusiva). 
 

 

6. O PAFC e o tema “O Património e Ambiente – À descoberta da nossa terra” 

 
Neste terceiro ano de implementação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 
(PAFC), decorrente da publicação do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de Julho, foi decidido 
pelo Conselho Pedagógico a definição do tema aglutinador “O Património e Ambiente – À 
descoberta da nossa terra”, a ser trabalhado transversalmente em todas as turmas e anos de 
escolaridade, através de subtemas, com a colaboração das Bibliotecas Escolares. 
Cada grupo disciplinar define as abordagens que irá efetuar em cada uma das áreas 
temáticas por ano de escolaridade, numa perspetiva de articulação com as restantes 
disciplinas do currículo e que deverá constar do respetivo Plano Curricular de Turma. 
 
 

7. O PAFC e o Projeto Educativo (PE) 

 
O projeto educativo de um Agrupamento de Escolas revela a visão educativa que a unidade 
orgânica possui e deve promover uma visão inclusiva e democrática da Escola. Igualmente 
importante é a forma como o Agrupamento se insere na comunidade que o rodeia, como 
valoriza a articulação com instituições locais e com o poder político autárquico. As opções 
pedagógicas adotadas pelo Agrupamento inserem-se nesta visão inclusiva e democrática da 
escolarização e o PAFC assume-se como o elemento essencial desta opção.  
 
 

8. O PAFC e o Plano Curricular de Turma (PCT)  

 
O Plano Curricular de Turma envolvido no PAFC deve ter como referencial o Projeto 
Educativo enunciando uma série de princípios gerais que delimitam o percurso pedagógico 
do grupo turma. O PCT deve constituir-se como um documento simples onde fique claro o 
percurso pedagógico definido para o grupo turma no início do ano letivo que se vai 
documentando com momentos de articulação disciplinar, significativos, que ocorrem ao 
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longo do ano letivo. A caracterização da turma deve ser uma síntese que fundamenta as 
opções curriculares/pedagógicas do PCT e não uma descrição exaustiva aluno a aluno 
muitas vezes irrelevante. Uma vez que a articulação se assume como a estratégia principal 
que concorre para implementar o PAFC, o PCT deve envolver ativamente todos os docentes 
dos conselhos de turma envolvidos assim como outras estruturas como clubes, projetos de 
relevo, que articulem com as áreas disciplinares do currículo, bem como com parcerias 
externas.  
 
 
 
 
 

9. Monitorização e Avaliação do PAFC 

 
O PAFC é uma oportunidade de trabalho multidisciplinar e, da forma como está a decorrer 
tem algum potencial para induzir a interdisciplinaridade e até para a realização de 
aprendizagens transdisciplinares pelos alunos.  
Este projeto apresenta medidas inovadoras capazes de despertar no trabalho de sala de 
aula e, consequentemente, no processo de aprendizagem dos alunos, nas mudanças de 
comportamento, de autoestima e melhores resultados escolares, criando-se um ambiente 
mais ajustado ao que os jovens de hoje procuram na escola.  
A avaliação deste projeto da responsabilidade da equipa. Ao Conselho Pedagógico será 
apresentado um relatório anual de execução, no final do ano letivo.  
 

Alvalade, 16 de outubro de 2020 

A coordenadora 

 

 

Fernanda Bica 

 

 

 


