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“Educar no Presente, no Caminho do Sucesso”
“ O Homem educa-se de facto, socialmente, quer dizer, a sua educação
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Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo

PREÂMBULO
O Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento - PEDCA, criado à luz do
definido no art.º 6º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, é um instrumento em permanente construção
que consagra orientações em diferentes vertentes da vida da Escola nomeadamente no que se refere à
explicitação de compromissos entre os diferentes atores intervenientes no processo do ensino e aprendizagem.
O Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo tem por finalidade transmitir uma ideia sucinta
do trajeto escolar dos nossos alunos, dando especial atenção: às prioridades educativas, às cargas horárias por
disciplina ou área disciplinar, às matérias a lecionar, às aprendizagens essenciais e ao Perfil do Aluno à Saída
da Escolaridade Obrigatória, à sala de estudo e aos apoios e complementos educativos, aos clubes e atividades
de enriquecimento do currículo e aos critérios de avaliação. O plano de estudos expõe o modo particular de
reconstrução e de apropriação do currículo face a uma situação real, através da definição de opções e de
intencionalidades próprias. Neste sentido, requer formas específicas de gestão e de desenvolvimento
curricular, adequadas à consecução de aprendizagens contextualizadas.
O PEDCA converte os programas em propostas de intervenção didática necessárias ao
desenvolvimento das práticas educativas, sendo um dos documentos estruturantes do trabalho e das dinâmicas
de uma escola. É ele que dá forma à missão do agrupamento, sustentando e orientando os Planos de
Curriculares das Turmas-PCT, articulando-se sempre com o Plano Plurianual e Plano Anual de Atividades e
o Regulamento Interno. Este plano curricular de agrupamento é baseado nos princípios gerais consignados no
Projeto Educativo, pretendendo ser o ponto de partida para o desenvolvimento de conhecimentos e
capacidades gerais, transversais, essenciais e específicas de cada disciplina, área disciplinar e área não
disciplinar, bem como das atividades de enriquecimento curricular.
A intenção é permitir a qualquer membro da comunidade escolar uma leitura sintética do currículo,
tanto numa perspetiva horizontal como vertical, a clarificação do que fazemos e quais as principais linhas de
orientação.
A todos que pretenderem realizar uma análise mais aprofundada, aconselhamos a consulta do Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e da sua consonância com as Aprendizagens Essenciais e dos
programas das disciplinas, bem como das opções curriculares.
Os Princípios, as Áreas de Competência e os Valores definidos no Perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória confluem para a formação do indivíduo como cidadão participativo, iniciando o
caminho do exercício da cidadania ao longo da vida. Por sua vez, as Aprendizagens Essenciais elencam os
conhecimentos, as capacidades e as atitudes a desenvolver por todos os alunos, conducentes ao
desenvolvimento das competências inscritas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (PA), no
quadro de um processo de promoção da autonomia e flexibilidade curricular.
A escola é um lugar privilegiado de aprendizagem e convivência social que deve oferecer, a quem a
ela acede, não apenas um espaço físico e um espaço organizacional, mas também, e sobretudo um espaço
relacional, de convivência, cooperação, mediação e resolução de conflitos. Pretende-se também o
desenvolvimento de valores de democracia, civismo e cidadania, como a solidariedade e a tolerância, a
responsabilidade e o rigor.
Neste sentido consideramos prioritário ter uma escola atual e atuante onde a organização e gestão de
toda a comunidade educativa tenha um papel fulcral na criação de condições de aprendizagens significativas
e diferenciadas, adequadas às necessidades dos seus alunos.
É um documento aberto e flexível, tem como referências: o Decreto–Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos–Leis n.º 209/2002, de 17 de Outubro, n.º 396/2007, de 31 de
Dezembro, n.º 94/2011, de 3 de agosto, n.º 139/2012, de 5 de julho, e n.º 75/2008, de 22 de abril, o Despacho
normativo n.º 6-A/2014, de 26 de maio (revogado pelo Despacho normativo n.º 1/2016 de 4 de março), o
Despacho normativo nº 10-A/2015, de 19 de junho, o Despacho normativo n.º 17-A/2015, de 22 de setembro,
o Decreto-Lei n.º17/2016 de 4 de abril, o Despacho normativo nº1-F/2016 de 5 de abril, o Despacho normativo
n.º 1-A/2017, de 10 de fevereiro, Decreto-Lei n.º 54/2018, que revoga o DL 3/2008, o Decreto-Lei n.º 55/2018,
ambos de 6 de julho, a Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e demais legislação em vigor, e pretende ser
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um instrumento norteador da gestão pedagógica do agrupamento, que passa pela adequação do currículo
nacional, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, tendo em conta as especificidades, quer da escola,
quer dos alunos, quer dos diferentes contextos onde ele se vai realizar dentro do nosso agrupamento de escolas.
Seguindo a perspetiva de que é um documento orientador, deve ser submetido a uma avaliação
reflexiva periódica e subsequente alteração, em função das exigências e necessidades dos seus intervenientes,
tendo sempre presente que se pretende um agrupamento de qualidade e sucesso para todos.

1. - BREVE CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO
O Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, constituído em 2000, é formado pela Escola Básica
Prof. Arménio Lança em Alvalade do Sado, escola sede, abrangendo alunos oriundos das freguesias de
Alvalade, Ermidas-Sado e União das freguesias de S. Domingos e Vale de Água, para frequência do Ensino
Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclos. Fazem também parte do Agrupamento a Escola Básica do 1º ciclo e o Jardim
de Infância de Ermidas-Sado, a Escola Básica/Jardim de Infância de S. Domingos da Serra e a Escola
Básica/Jardim de Infância de Vale de Água.

2. – GESTÃO FLEXÍVEL DO CURRÍCULO
O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e a Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, estabelecem o currículo
dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação
das aprendizagens. O currículo visa garantir que todos os alunos, independentemente da oferta educativa e
formativa que frequentam, alcançam as competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória1.
Com vista a atingir aquela finalidade, e sem prejuízo da autonomia e flexibilidade2 exercida pela escola, à
conceção do currículo subjazem os seguintes princípios:
- Acesso ao currículo por todos os alunos num quadro de igualdade de oportunidades, assente no
reconhecimento de que todos têm capacidade de aprendizagem e de desenvolvimento educativo em todas as
áreas de estudos;
- Coerência e sequencialidade das aprendizagens;
1

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória , estruturado em princípios, visão, valores e áreas de competências, constitui a matriz comum
para todas as escolas, ofertas e modalidades educativas e formativas no âmbito da escolaridade obrigatória, designadamente ao nível curricular,
contribuindo para a convergência e a articulação das decisões inerentes às várias dimensões do desenvolvimento curricular: o planeamento e a
realização do ensino e da aprendizagem, bem como a avaliação interna e externa das aprendizagens dos alunos.
2
A autonomia e flexibilidade curricular é a faculdade conferida à escola para gerir o currículo dos ensinos básico e secundário, partindo das matrizes
curriculares -base, assente na possibilidade de enriquecimento do currículo com os conhecimentos, capacidades e atitudes que contribuam para
alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e no âmbito das «Aprendizagens Essenciais», que é
o conjunto comum de conhecimentos a adquirir, identificados como os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado, indispensáveis,
articulados conceptualmente, relevantes e significativos, bem como de capacidades e atitudes a desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos
em cada área disciplinar ou disciplina, tendo, em regra, por referência o ano de escolaridade ou de formação.
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- Possibilidade de reorientação do percurso escolar dos alunos nos ciclos e níveis de ensino em que
existam diversas ofertas educativas e formativas;
- Assunção dos projetos e atividades desenvolvidos na comunidade escolar como parte integrante do
currículo;
- Enriquecimento do currículo com a dinamização da componente de Oferta Complementar, através
da criação de novas disciplinas no ensino básico;
- Dinamização de momentos de apoio à aprendizagem dos alunos;
- Acesso a diversos domínios da educação artística;
- Oferta a todos os alunos da componente de Cidadania e Desenvolvimento no âmbito da Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania, que visa o desenvolvimento de competências para uma cultura de
democracia e aprendizagens com impacto na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal e no
relacionamento social e intercultural;
- Acesso à oferta da disciplina de Português Língua não Materna a alunos cuja língua materna não é o
Português, bem como de Português Língua Segunda para alunos surdos;
- Promoção de aprendizagens no âmbito da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação;
- A oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular no ensino básico, com natureza eminentemente
lúdica, formativa e cultural, a regulamentar, designadamente quanto ao seu âmbito, por portaria do membro
do Governo responsável pela área da educação.
O Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, revogou o DL nº 3/2008, estabelecendo uma opção metodológica de
abordagem multinível, que permite o acesso ao currículo ajustada às potencialidades e dificuldades dos alunos,
com recurso a diferentes níveis de intervenção, através de: medidas universais, que constituem respostas
educativas a mobilizar para todos os alunos; medidas seletivas, que visam colmatar as necessidades de suporte
à aprendizagem não supridas pela aplicação de medidas universais; e medidas adicionais, que visam colmatar
dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, interação, cognição ou aprendizagem,
exigindo recursos especializados de apoio à aprendizagem e à inclusão.

3. - PRINCIPIOS E PRIORIDADES EDUCATIVAS FUNDAMENTAIS
LEMA DO PROJETO EDUCATIVO:
“Educar no Presente, no Caminho do Sucesso”
3.1. LINHAS DE ATUAÇÃO PARA A INCLUSÃO
3.1.1. Escola Inclusiva
O Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança pretende criar uma cultura de escola onde todos encontrem
oportunidades para aprender e as condições para se realizarem plenamente, respondendo às necessidades de
cada aluno, valorizando a diversidade e promovendo a equidade e a não discriminação no acesso ao currículo
e na progressão ao longo da escolaridade obrigatória.
As linhas de atuação para a inclusão vinculam todo o agrupamento a um processo de mudança cultural,
organizacional e operacional baseado num modelo de intervenção multinível que reconhece e assume as
transformações na gestão do currículo, nas práticas educativas e na sua monitorização.
3.1.2. Medidas Universais, Seletivas e Adicionais.
As linhas de atuação para a inclusão integram um contínuo de medidas universais, seletivas e adicionais que
pretendem responder à diversidade das necessidades de todos e de cada um dos alunos. As medidas universais
correspondem as respostas educativas que a escola tem para todos os alunos com o objetivo de promover a
participação, a melhoria das aprendizagens e a promoção do desenvolvimento pessoal, interpessoal e de
intervenção social. As medidas seletivas visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não
supridas pela aplicação de medidas universais. As medidas adicionais visam colmatar dificuldades acentuadas
e persistentes ao nível da comunicação, interação, cognição ou aprendizagem que exigem recursos
especializados de apoio à aprendizagem e à inclusão. A mobilização das medidas adicionais depende da
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demonstração da insuficiência das medidas universais e seletivas previstas nos níveis de intervenção
anteriores.
O nível 1, medidas universais, refere-se a práticas ou serviços disponibilizados com o objetivo de
promover a aprendizagem e o sucesso de todos os alunos. Com efeito, não dependem da identificação de
necessidades específicas de intervenção, sendo medidas generalizadas a todos os alunos. As avaliações do tipo
rastreio/despiste estão por excelência associadas a este nível de intervenção, podendo ser realizadas no início
e em vários momentos do ano letivo, com o objetivo de apoiar a definição de áreas prioritárias de intervenção
para todos, bem como de identificar os alunos em risco que podem necessitar de avaliações e intervenções
mais intensivas. As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens dos alunos,
nomeadamente as provas de aferição, podem também responder a estes objetivos.
O nível 2, medidas seletivas, inclui práticas ou serviços dirigidos a alunos em situação de risco
acrescido de insucesso escolar ou que evidenciam necessidades de suporte complementar, em função da
resposta às intervenções de nível 1. Estas medidas podem consubstanciar-se, por exemplo, em intervenções
implementadas em pequenos grupos e tendencialmente de curta duração.
O nível 3, medidas adicionais, refere-se a intervenções mais frequentes e intensivas, desenhadas à
medida das necessidades e potencialidades de cada aluno, implementadas individualmente ou em grupos
pequenos, e geralmente mais prolongadas. Este nível de intervenção, por vezes, requer a realização de
avaliações especializadas.
A decisão quanto à necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão compete à equipa
multidisciplinar. Para tal, deve proceder à análise da informação disponível, isto é, das evidências decorrentes
da avaliação e monitorização sistemática dos progressos do aluno. No processo de definição das medidas a
mobilizar deve presidir o princípio da personalização, sustentado no planeamento centrado no aluno, de acordo
com as suas necessidades, potencialidades, interesses e preferências. Pretende-se uma avaliação para a
aprendizagem, com destaque para as suas vertentes diagnóstica e formativa.
3.1.3. Indicadores e Operacionalização/Monitorização e avaliação da eficácia das medidas
O agrupamento definiu os indicadores destinados a avaliar a eficácia das medidas referidas no número
anterior.
3.2. Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar - PNPSE
No âmbito do PNPSE, foi elaborada uma candidatura ao Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e
Comunitário, no âmbito da Promoção do sucesso e inclusão educativos que foi aprovada. Será necessário a
contratação de dois técnicos educativos a meio tempo para ser implementado no ano 2020-2021: Técnico de
Informática e Educador Social.
MEDIDA 1: Melhoria das competências digitais para os alunos dos 5º, 6º, 7º e 8º anos de
escolaridade;
MEDIDA 2: Incluir para melhorar (1º, 2º, 3º e 4º anos).
3.2. MISSÃO
Proporcionar um serviço educativo de Qualidade, num quadro de articulação entre os ciclos de ensino, tendo
como objetivos principais o sucesso e a integração plena dos alunos, num clima de tolerância e solidariedade.
3.3. VISÃO
Neste contexto, é constituirmo-nos como um agrupamento de referência que:
 Prepara alunos para o futuro;
 Forma jovens conscientes dos seus deveres;
 Promove uma cultura de inclusão;
 Diversifica a oferta educativa, para chegar a diferentes públicos;
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Valoriza a solidariedade e o espírito de cooperação;
Fomenta a criatividade, a autonomia, o gosto pelo conhecimento, a disciplina;
Preserva e melhora o espaço, as instalações e a qualidade do serviço educativo;
Estabelece valores e conhecimentos necessários ao completo desenvolvimento do aluno, a nível
pessoal e profissional.

3.4. CULTURA DE AGRUPAMENTO











Promover um ensino motivador e diversificado capaz de conduzir o aluno ao sucesso, respeitando-o
na sua individualidade;
Valorizar a Língua Materna;
Desenvolver a capacidade de usar a Matemática;
Promover a capacidade de utilizar os saberes em situações reais, de forma independente e autónoma;
Adquirir os saberes científicos e tecnológicos necessários à sua eficaz integração na sociedade;
Potenciar as metodologias da diferenciação pedagógica para uma Escola verdadeiramente inclusiva;
Incutir a noção de Saber Ser e Estar na Escola e em Sociedade;
Desenvolver a capacidade de se afirmar como ser responsável, solidário, tolerante e autónomo;
Transmitir os valores fundamentais e regras de conduta no campo da sexualidade, numa perspetiva da
Educação para os Afetos;
Consciencializar para a necessidade de se preservar o património histórico e ambiental.

3.5. VALORES
O Agrupamento centra a sua ação na aquisição de valores essenciais ao ser humano, tais como:











Inovação;
Qualidade;
Equidade;
Inclusão;
Responsabilidade;
Empenhamento;
Cidadania;
Mérito;
Profissionalismo;
Cooperação.

3.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Promover a melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem, assente numa abordagem multinível,
no reforço da intervenção curricular da escola e no carácter formativo da avaliação, de modo a que
todos os alunos consigam adquirir os conhecimentos e desenvolver as competências, atitudes e valores
previstos no Perfil de Saída dos Alunos da Escolaridade Obrigatória em convergência com as
Aprendizagens Essenciais;
2. Promover um ambiente educativo atrativo, através de uma ação proativa que fomente o bem-estar, o
controlo da disciplina, dos comportamentos de risco e de abandono escolar;
3. Melhorar as condições de trabalho, dos espaços e dos equipamentos;
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4. Implementar uma política de formação de pessoal docente e não docente coerente com as necessidades
do Agrupamento, privilegiando as áreas com maior impacto na melhoria da qualidade de ensino;
5. Promover uma cultura de cooperação e de trabalho em equipa, definindo níveis de responsabilidade;
6. Desenvolver uma política de cooperação com os parceiros estratégicos do agrupamento e estabelecer
parcerias entre os diferentes setores da comunidade escolar;
7. Valorizar o mérito dos alunos ou turmas que se evidenciam quer pelos resultados escolares, quer pelas
atitudes cívicas;
8. Conceber a avaliação orientada fundamentalmente para a regulação contínua e tanto quanto possível
individualizada da aprendizagem dos alunos;
9. Promover uma utilização progressiva das novas tecnologias de informação e comunicação como
recurso essencial no processo de aprendizagem;
10. Garantir uma escola inclusiva que promova a igualdade e não a discriminação, cuja diversidade,
flexibilidade, inovação e personalização, responda à heterogeneidade dos alunos, eliminando
obstáculos e estereótipos no acesso ao currículo e às aprendizagens, assente numa abordagem
multinível, que integra medidas universais, seletivas e adicionais de suporte à aprendizagem e à
inclusão;
11. Dispor de maior autonomia e flexibilidade na gestão curricular, com vista à dinamização de trabalho
interdisciplinar, de modo a aprofundar, reforçar e enriquecer as Aprendizagens Essenciais;
12. Implementar a componente de Cidadania e Desenvolvimento, enquanto área de trabalho presente nas
diferentes ofertas educativas e formativas, com vista ao exercício da cidadania ativa, da participação
democrática, em contextos interculturais de partilha e colaboração e de confronto de ideias sobre
matérias da atualidade.

3.6. CULTURA DE TRABALHO COLABORATIVO








Promover nos alunos a dinâmica de grupo, a entreajuda, e o espírito crítico;
Estabelecer uma relação pedagógica assente na confiança, na reciprocidade, no diálogo e na partilha;
Assegurar a articulação dos conteúdos disciplinares e interdisciplinares, através dos DAC “Domínios
da Autonomia Curricular” e do trabalho cooperativo entre professores;
Promover a articulação entre os diferentes ciclos de ensino, desde o Pré-escolar ao 3º Ciclo numa
perspetiva de sequencialidade;
Responsabilizar os Pais/Encarregados de Educação pelo cumprimento dos deveres escolares dos seus
educandos, atuando construtivamente, de modo sistemático e incutindo-lhes o respeito pela Escola e
pelos seus representantes;
Incentivar os profissionais de educação a uma maior proximidade, convivência e troca de experiências;
Estabelecer e reforçar parcerias e protocolos com diversas instituições/associações

3.7. PARCERIA ESCOLA-FAMÍLIA
O sucesso escolar dos alunos depende, em grande parte, da forma como a Escola e a Família souberem
cooperar e consolidar um relacionamento, com base: no respeito e na confiança mútua; na valorização do
trabalho escolar; no assumir das respetivas responsabilidades; no diálogo permanente e no cumprimento das
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regras instituídas pelo Regulamento Interno e Código de Conduta. Assim, constituiu-se uma Parceria, regida
pelas seguintes regras gerais:
1. A Escola tem por missão desenvolver uma educação de qualidade que contribua para o sucesso
e a formação integral do aluno, assegurando o pleno desenvolvimento das suas capacidades
cognitivas, afetivas, motoras e relacionais.
2. A Família/Encarregado de Educação compromete-se: a acompanhar regularmente o seu
educando, incentivando-o a adotar um comportamento correto que contribua para o seu sucesso
e para o seu bem-estar e o da comunidade escolar; a trocar regularmente impressões com o
professor Titular/Diretor de Turma e a providenciar para que o seu educando cumpra o
Regulamento Interno e Código de Conduta.
3. O Aluno compromete-se a trabalhar ativamente e a responsabilizar-se pelo cumprimento dos
seguintes deveres fundamentais:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Ser assíduo e pontual;
Empenhar-se nas atividades escolares e no seu sucesso escolar;
Respeitar o professor e os restantes membros da comunidade escolar;
Entrar ordeiramente na sala de aula e estar atento;
Comparecer nas aulas com o material adequado;
Aguardar pela sua vez e colocar questões pertinentes;
Cuidar e manter o asseio das instalações, mobiliário, materiais e espaços verdes;
Comunicar ao Encarregado de Educação, professor Titular/Diretor de Turma (ou Direção)
qualquer ocorrência anormal no trajeto para a Escola ou dentro da Escola;
Tomar conta dos seus pertences e respeitar os dos outros.

4. – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL
O Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança disponibiliza a seguinte oferta educativa, no âmbito
do ensino regular: Pré-escolar; 1.º ciclo; 2.º ciclo e 3.º ciclo.

4.1. - Calendário Escolar
Definido anualmente em despacho próprio.

4.2. - Horário de funcionamento escolar
4.2.1. - Pré-Escolar e 1º ciclo
As atividades escolares decorrem de segunda a sexta-feira em regime normal, em todos os
estabelecimentos de ensino.
09.00 H - 12.00 H* /
12.30 H**
Pré-Escolar

Intervalo para Almoço
13.30 H* / 14.00 H**
– 15.30 H

No JI de Ermidas-Sado o período
de almoço decorre nas próprias
instalações

(*) - No Pré-Escolar, em Alvalade do Sado e em Ermidas-Sado, o período de almoço decorre entre as 12 h e as 14h.
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(**) - Em S. Domingos e Vale de Água, o período de almoço decorre entre as 12.30 h e as 14 h. .
1º CICLO
EB PROF. ARMÉNIO LANÇA – ALVALADE DO SADO
MANHÃ
PERÍODO
ALMOÇO
ENTRADA
INTERVALOS (30 min)
09.00 H

TURMA A
TURMA B
TURMA C

09.15 H

10.00 H – 10.30 H
10.45 H – 11.15 H

13.00 H

15.00 H – 15.30 H

16.30 H

12.45 H ÀS 13.45 H

13.45 H

15.15 H – 15.45 H

16.45 H

09.15 H

TARDE
INTERVALOS
(30 min)

PERÍODO
ALMOÇO

ENTRADA

10.00 H – 10.30 H

12.00 H ÀS 13.00 H

13.00 H

15.00 H – 15.30 H

16.00 H

10.45 H – 11.15 H

12.45 H ÀS 13.45 H

13.45 H

15.15 H – 15.45 H

16.45 H

PERÍODO
ALMOÇO

ENTRADA

SAÍDA

12.15 H ÀS 13.15 H

13.15 H

TARDE
INTERVALOS
(30 min)
15.00 H – 15.30 H

INTERVALOS (30 min)
TURMA A
TURMA B
TURMA C
TURMA D

09.00 H

SAÍDA

12.00 H ÀS 13.00 H

EB ERMIDAS-SADO
MANHÃ
ENTRADA

ENTRADA

TARDE
INTERVALOS
(30 min)

SAÍDA

EB S. DOMINGOS
MANHÃ
ENTRADA
09.00 H

INTERVALOS (30 min)
TURMA A

10.30 H – 11.00 H

16.30 H

EB VALE DE ÁGUA
MANHÃ
ENTRADA
09.00 H

PERÍODO
ALMOÇO

ENTRADA

12.30 H ÀS 13.30 H

13.30 H

INTERVALOS (30 min)
TURMA A

10.30 H – 11.00 H

TARDE
INTERVALOS
(30 min)
15.00 H – 15.30 H

SAÍDA
16.30 H

4.2.2. - Escola Básica Prof. Arménio Lança
As atividades escolares decorrem de segunda a sexta-feira em regime normal, à exceção das quartas e
sextas feiras que terminam às 13.30 horas.
2º e 3º ciclos
INTERVALOS

Entrada
08.30 H

09.20/09.40

10.30/10.45

11.35/11.40

PERÍODO
ALMOÇO
12.30/12.35

TARDE
INTERVALOS
15.20/15.35

16.25/16.30

SAÍDA
17.20
H

As turmas 5ºA, 5ºB, 6ºA, 6ºB, 7ºA, 9ºA e 9ºB têm 3 tardes sem atividade letiva.

4.3. - Organização e Gestão Curricular
4.3.1. - Correspondência Curricular Vertical
De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e o Currículo Nacional para
o Ensino Básico apresenta-se a respetiva correspondência curricular vertical.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA
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Pré-Escolar

Área do Conhecimento
do Mundo

1º Ciclo

Estudo do Meio

2º Ciclo

3º Ciclo

História e
Geografia de
Portugal

História

Ciências
Naturais

Todos os níveis/ciclos

Geografia
Ciências Naturais
Físico-Química

Português
Matemática

Educação
Musical

Oferta de escola:
Educação Tecnológica
/ Música

Cidadania e Desenvolvimento (5º e 7º
anos)
Oferta Complementar: Cidadania e
Desenvolvimento e Oficina Criativa
(5º/6º e 7º/8º/9º anos).

Oferta Complementar:
Cidadania e Desenvolvimento;
TIC (1º/2º/3º anos)
Saúde e Cidadania (4º anos)
Apoio ao Estudo
EMR (opção)
Componentes do Currículo
Facultativas
AEC:
- ALE-Atividades Lúdicas
Expressivas
- Educação Física
- Ciências Experimentais
- TIC
- Música

Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação

Educação Física
Educação Visual
Educação
TIC
Tecnológica

Valorização dos conhecimentos e capacidades matemáticas

Área da Formação
Pessoal e Social

Francês

Compreensão e expressão em língua portuguesa

Expressões Artísticas e FísicoMotoras (Expressão
Dramática, Expressão Plástica,
Expressão Musical e Expressão
Físico-Motora) (4º anos)

Inglês
Inglês

Educação para a Cidadania

Área da Expressão e
Comunicação

Introdução a uma língua
estrangeira
Inglês (3º e 4º anos)
Educação Artística (Artes
Visuais, Música, Expressão
Dramática/Teatro, Dança) e
Educação Física (1º, 2º e 3º
anos)

Componente de Apoio à
Família - CAF

4.4. - Matrizes Curriculares
As matrizes curriculares do Pré, 1º, 2º e 3º ciclos, aprovadas em Conselho Pedagógico de 17 de julho
de 2020, sustentam-se no Decreto-Lei 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de
abril, Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril, Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro, DecretoLei n.º 55/2018, de 6 de julho e demais legislação em vigor.
4.4.1. – Matriz Curricular da Educação Pré-Escolar
A Educação Pré-Escolar é a primeira etapa da Educação Básica no processo de ensino/aprendizagem
da criança. A sua principal finalidade é construir nas crianças a estrutura de suporte para as aprendizagens
futuras, sendo complementar da ação educativa da família.
A construção da matriz curricular da Educação Pré-Escolar neste Agrupamento tem subjacentes as
Orientações Curriculares do Ministério de Educação, referência comum para todos os educadores da Rede
Nacional de Educação Pré-Escolar, e as Metas de Aprendizagem.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA
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PRÉ-ESCOLAR
Áreas Curriculares

Carga horária semanal

Construção da identidade e da autoestima;
Independência e autonomia;
1. Formação Pessoal e Social
Consciência de si como aprendente;
Convivência democrática e cidadania.
Domínio da Educação Física
Subdomínio das Artes Visuais;
Subdomínio do Jogo
Domínio da
Dramático/Teatro;
2. Expressão/
Expressão Artística
Subdomínio da Música;
Comunicação
Subdomínio da Dança.
Domínio da Linguagem oral e abordagem à escrita
Domínio da Matemática
Introdução à Metodologia Científica;
Abordagem às Ciências;
3. Área de Conhecimento do Mundo
Mundo Tecnológico e Utilização das
Tecnologias.

25 Horas

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF)
CONTEMPLA

Antecipação de Horário
Almoço
Prolongamento de Horário

OBJETIVO

Dar resposta às necessidades das famílias no que diz
respeito à complementaridade de horário da
componente letiva.

5 Horas

Desenvolver a socialização da criança num ambiente
de bem-estar, privilegiando a livre escolha e satisfação
da criança.

4.4.2 – Matriz Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico
1º CICLO
Carga horária semanal

Componentes do Currículo
Português
Matemática
Estudo do Meio
Inglês (3º e 4º anos)
Educação Artística: Artes Visuais, Música, Exp. Dramática/Teatro, Dança
Educação Físico-Motora
Expressões Artísticas e Físico-Motoras (Exp. Plástica, Exp. Musical, Exp.
Dramática e Exp. Físico-Motora)
Apoio ao estudo
Cidadania e Desenvolvimento
Oferta Complementar:
TIC
Oferta Complementar: Saúde e Cidadania
Componentes do Currículo Facultativas
Atividades de Enriquecimento
Curriculares (AEC)*

ALE
Ciências Experimentais

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA

1º/2º/ 3º
7h
7h
3h
2h
2h
2h
-

Total:
25
horas
(a)

2h
1h
1h
-

4º
8h
8h
3,5 h
2h
-

Total:
27
horas
(a)

3h
1,5 h
1h

Carga horária semanal
3h
-

Total: 5
horas

2h
1h
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Atividade Física e Desportiva
TIC
Educação Musical

2h
-

Educação Moral e Religiosa (EMR)

1h
Total:
4/5
horas

1 hora
Total Geral: 31/32 horas (b)

a) Carga horária semanal para alunos sem AEC e EMR;
b) Carga horária semanal com AEC / Carga horária semanal com AEC e EMR
(*) – As AEC são variáveis consoante a escola básica e os anos de escolaridade.

4.4.3. – Matriz Curricular do 2º Ciclo do Ensino Básico
2º CICLO
Carga horária semanal
(1 tempo=50 min)
Total Ciclo
5º Ano
6º Ano

Componentes do Currículo
Português
Inglês
Área das Línguas e Estudos Sociais
História e Geografia de Portugal
Cidadania e Desenvolvimento
Matemática
Área da Matemática e Ciências
Ciências Naturais
Educação Visual
Educação Tecnológica
Área da Educação Artística e
Tecnológica
Educação Musical
TIC
Educação Física
Opção
Oferta Complementar
Oferta obrigatória para a escola, de
frequência facultativa para os alunos

4
3
3
1
4
3

4
3
3
1
4
3

8
6
6
2
8
6

2+1

2+1

4+2

2
2
3

2
2
3

4
4
6

Educação Moral e Religiosa (Católica)

1

1

2

Oficina Criativa a)

1

1

2

2 b)

2 b)

4

32

32

64

Apoio ao Estudo

Total
a) Funcionamento em par pedagógico: Port. e Artes.
b) 1h. Dep. Línguas e CSH; 1h Dep. Matemática e CE (TIC, Mat e CN).

4.4.4. – Matriz Curricular do 3º Ciclo do Ensino Básico
3º CICLO
Componentes do Currículo
7º Ano
Português
Línguas Estrangeiras
Ciências Humanas e Sociais
Matemática
Ciências Físicas e Naturais

Carga horária semanal
(1 tempo=50 min)
8º Ano
9º Ano
Total Ciclo

Português

4

4

4

Inglês 1
Francês 2
História
Geografia
Cidadania e Desenvolvimento
Matemática
Ciências Naturais
Físico-Química

3
2
2
2
1
4
3
2

3
2
2
2
1
4
3
3

3
2
2
2
1
4
3
3

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA
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Expressões e Tecnologias

Opção
Oferta Complementar

2

2

33

1

1

-

11

1
3

1
3

3

8

Educação Moral e Religiosa
(Católica)

1

1

1

3

Oficina Criativa a)

1

1

1

3

31/32

32/33

31/32

94/97

Educação Visual
Complemento à Educação
Artística (EM/ET)
TIC
Educação Física

Total
a)

Funcionamento em par pedagógico: Port. e TIC.

4.5. – Fundamentação da Matriz Curricular
4.5.1. – Oferta Complementar (1º, 2º e 3º ciclos)
Nos 1º, 2º e 3º anos, a “Oferta Complementar” é a Cidadania e Desenvolvimento e as TIC.
Nos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos a Oferta Complementar é a Oficina Criativa.
Nos 4º anos, a “Oferta Complementar” é a área de formação pessoal e social - Saúde e Cidadania,
que pretende desenvolver temas abrangentes de educação cívica, educação para a saúde, educação rodoviária,
educação sexual, educação para o consumo, educação financeira e educação para os media, visando a
formação integral dos alunos, operacionalizando as áreas prioritárias de intervenção do Projeto Educativo,
conduzindo os alunos:
 A uma tomada de consciência cívica de cada um perante os outros;
 À aceitação e compreensão das responsabilidades individuais e coletivas de todos dentro do meio em
que estão inseridos;
 À inserção na vida adulta, numa perspetiva de respeito por todos.
4.5.2. – Desdobramento de Ciências Naturais/Físico Química (3º Ciclo)
Considerando que o trabalho experimental promove uma relação entre a teoria e a prática, que ajuda a
diminuir as dificuldades sentidas pelos alunos na compreensão de diversos conteúdos das ciências exatas, ao
mesmo tempo que desperta a curiosidade e/ou interesse pelo estudo das mesmas e desenvolve capacidades a
nível cognitivo, procedimental e atitudinal, na área das Ciências Naturais e de Físico-Química, haverá um
desdobramento de 50 minutos, semanal e alternado, de modo a permitir a realização de trabalho experimental,
uma vez que a organização curricular dá ênfase à componente experimental, sendo um dos princípios
orientadores da organização e gestão do currículo.
4.5.3. – Complemento à Educação Artística (7º e 8º anos de escolaridade)
Tendo em conta a experiência e avaliação de anos letivos anteriores, optou-se pela oferta das disciplinas
de Educação Tecnológica e de Educação Musical, fundamentando-se as opções tomadas, no seguinte:
 Interesse manifestado pelos alunos, constatado nos resultados e na evolução qualitativa das suas
capacidades;
 Quadro estável de docentes de Educação Tecnológica e de Educação Musical, o que contribui para a
continuidade e desenvolvimento do processo educativo;
 Continuidade e evolução do trabalho desenvolvido nos níveis de educação anteriores.
No que respeita à disciplina de Educação Tecnológica, acresce ainda:
 A história da humanidade é feita de uma contínua invenção de objetos e sistemas orientados para a
satisfação das necessidades básicas do Homem. A ciência e a tecnologia são reconhecidas como
veículos para o desenvolvimento económico e social e o progresso tecnológico desde sempre
proporcionou importantes mudanças sociais;
3

No 9º ano, podemos optar por 3 tempos a Educação Visual e nada a TIC e Oferta de Escola

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA
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A educação na área das tecnologias deve facultar aos jovens uma informação básica e promover uma
formação que os prepare para viverem numa sociedade tecnológica como seres livres, capazes de tomar
e de influenciar decisões.
A tradição cultural da região, faz com que a Escola Básica Prof. Arménio Lança participe na dinâmica
cultural do contexto social onde se insere e na promoção da prática musical;
Os conteúdos abordados e lecionados no 2º ciclo, em Educação Musical, têm fomentado o interesse
pela música.

4.6. - Componentes do currículo
O desenvolvimento curricular de cada disciplina é da responsabilidade do respetivo Departamento,
tendo em conta o Currículo Nacional do Ensino Básico, a gestão das Matrizes Curriculares-Base, com opções
relativas à autonomia e flexibilidade curricular concedida à escola, num intervalo de variação entre 0% e 25%,
foi construída por iniciativa da escola, o Projeto Educativo do Agrupamento, o presente Plano de Estudos e
de Desenvolvimento do Currículo, o Plano Curricular de Turma - PCT, o Plano de Atividades do
Agrupamento, os Planos de Ação dos Departamentos e as Opções Curriculares. Numa estratégia global, as
Aprendizagens Essenciais elencam os conhecimentos, as capacidades e as atitudes a desenvolver por todos os
alunos, conducentes ao desenvolvimento das competências inscritas no Perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória, no quadro de um processo de promoção da autonomia e flexibilidade curricular e
de melhores resultados escolares nos diferentes níveis educativos.

4.7. – Transversalidade no currículo
4.7.1. – Educação para a Cidadania
Nesta área transversal privilegia-se o desenvolvimento dos temas de educação cívica, educação para a
saúde, educação rodoviária, educação sexual, educação para o consumo, educação financeira e educação para
os media, transversais a todo o currículo, tendo uma especial relevância, na área de oferta complementar
“Cidadania e Desenvolvimento”, nos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º 7º, 8º e 9º anos e “Saúde e Cidadania”, no 4º ano de
escolaridade (ano letivo 2020/2021).
A Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE), aprovada pela escola, constitui um instrumento
fundamental para orientar o trabalho a desenvolver, 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.
Nos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, a Cidadania e Desenvolvimento surge enquanto disciplina autónoma,
constituindo-se como espaço potenciador da valorização de uma abordagem interdisciplinar. A disciplina de Cidadania
e Desenvolvimento funciona de forma semanal, permitindo a distribuição dos domínios da EECE ao longo de todo o
ano de um modo flexível, estruturado, contínuo e transversal a outras áreas disciplinares.
Esta transversalidade permite que os domínios possam ser sujeitos a análises críticas e construtivas no âmbito
dos conteúdos programáticas das demais disciplinas do ciclo.
Os critérios de avaliação desta unidade curricular têm por base a participação dos alunos e das alunas nas
atividades realizadas na escola e na comunidade, ajustados e adaptados às atividades e contextos em que ocorrem.

4.7.2. – Valorização dos conhecimentos e capacidades matemáticas
A sociedade cada vez mais complexa em que hoje vivemos exige a tomada de decisões e opções
responsáveis. A Matemática, porque ajuda a pensar com clareza e a raciocinar melhor, emerge como um
instrumento de grande utilidade para a vida e para o trabalho. Pela sua universalidade estabelece conexões
estreitas com a maioria das disciplinas do currículo e as capacidades que desenvolve são essenciais para a
aprendizagem de conteúdos não matemáticos pois a comunicação matemática integra todos os manuais.
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Todos os docentes, em contexto de sala de aula, deverão dar ênfase à utilidade da matemática para a
compreensão de determinada situação específica da sua disciplina.
4.7.3. – Compreensão e expressão em língua portuguesa
É inquestionável a relevância do português na formação geral dos alunos, ou seja, esta é uma disciplina
com caráter estruturante e nuclear, sendo que o domínio das suas diferentes componentes determina a
aquisição e desenvolvimento dos conhecimentos essenciais nas outras áreas, funcionando como instrumento
fundamental de acesso a todos os saberes. O ensino e a aprendizagem da língua portuguesa determinam a
formação das crianças e dos jovens, condicionando a sua relação com o mundo e com os outros.
4.7.4. – Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação
Nos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, as TIC surgem como disciplina autónoma. Numa sociedade cada
vez mais virada para as tecnologias da informação e da comunicação, e onde a quantidade de informação é
cada vez maior, é importante desenvolver competências que permitam a pesquisa, a seleção e o tratamento da
informação, no sentido de adquirir os saberes necessários à evolução e integração do indivíduo na sociedade.

4.8. – Oferta curricular diferenciada
4.8.1. – Português Língua Não Materna
Aos alunos de Português Língua Não Materna, recém-chegados ao sistema educativo nacional,
abrangidos pelo Despacho Normativo nº 7/2006, o Agrupamento disponibiliza os recursos humanos e
materiais necessários, no sentido de facilitar a sua integração social e cultural.
Quando o número de alunos inscritos o permitir, é constituída uma turma de nível de Português.
Sempre que o número de alunos seja insuficiente para a existência de uma turma, os alunos beneficiam
da frequência de aulas de apoio, de modo a que, o mais cedo possível, se tornem proficientes na língua
portuguesa.

4.9. - Critérios de distribuição do serviço letivo
Além do estabelecido na legislação em vigor:












Privilegia-se o critério pedagógico de continuidade.
A direção de turma é atribuída ao professor titular do pré-escolar e 1.º ciclo. As atividades de
enriquecimento curricular são periféricas, ao fim do período letivo da tarde.
Nos outros ciclos de ensino, a direção de turma é atribuída, sempre que possível, com base em critérios
pedagógicos. Por vezes, é baseado em critérios administrativos, para completar o horário do docente
do quadro.
Os docentes não podem lecionar mais que seis horas letivas consecutivas.
Todas as atividades letivas e não letivas, são de marcação e cumprimento obrigatório.
Deve ser privilegiada a continuidade pedagógica.
Deve fazer-se uma distribuição equilibrada de níveis letivos pelos docentes, evitando atribuir mais que
quatro níveis.
A distribuição/afetação do serviço letivo é da responsabilidade da direção. Esta distribuição é proposta
no departamento disciplinar, pelo coordenador e depois validada pela direção.
A área de formação complementar, Saúde e Cidadania e/ou a disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento, é atribuída uma hora ao diretor de turma ou a outro membro do respetivo conselho
de turma.
A insuficiência de tempos letivos será preenchida preferencialmente com atividades de coadjuvação
na sala de aula e reforço das aprendizagens, com vista ao sucesso escolar.
O horário letivo do professor é distribuído pela direção com vista ao funcionamento pleno e articulado
dos alunos.
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De acordo com a legislação vigente no horário dos docentes do 2º e 3º ciclos e educação especial estão
marcadas as reduções dos cargos, do artigo 79º do ECD, bem como o tempo para atividades de apoio educativo
e de enriquecimento e complemento curricular referidas na tabela do n.º 2 do artigo 4º do Despacho 5328/2011,
de 28 de março e as horas para trabalho de estabelecimento e que se destinam ao exercício de todo o trabalho
definido no ponto 4 do artigo 7.º do referido Despacho.

4.10. - Critérios de constituição de turmas
4.10.1 - Pré-escolar
Os critérios de constituição das turmas (inscrição de crianças) do ensino Pré-escolar são os definidos
em Despacho próprio.
4.10.2 -Ensino básico
a) 1º CEB
Para além do estabelecido na legislação em vigor:
 Sempre que possível constituir turmas com um só ano de escolaridade.
 Manutenção, sempre que possível, dos alunos oriundos do mesmo Jardim-de-Infância, na mesma
turma.
 Manutenção de irmãos a frequentar o mesmo ano de escolaridade na mesma turma.
 Distribuição equilibrada dos alunos retidos e dos alunos vindos de outros países.
 Recomendações de caráter pedagógico do departamento.
b) 2º e 3º CEB
 No 5º ano, integração dos alunos nas turmas, independentemente da escola de origem, aldeia e
circuito de transportes.
 Nos anos seguintes, manutenção dos alunos na mesma turma.
 Manutenção de irmãos a frequentar o mesmo ano de escolaridade na mesma turma.
 Distribuição dos alunos repetentes pelas várias turmas.
 Constituição de turmas de acordo com as opções (disciplinas de Complemento à Educação Artística
nos 7º e 8º anos).
 Recomendações de caráter pedagógico do Conselho de Turma.
c) Para todos
 Os alunos do mesmo ano de escolaridade de Português Língua Não Materna, devem agrupar-se na
mesma turma.
 A transferência entre turmas do mesmo ano, pode ser efetuada mediante pedido fundamentado do
encarregado de educação, ou de acordo com o previsto no estatuto do aluno, ou outro, devidamente
justificado.

4.11. - Critérios de elaboração de horários dos alunos









As disciplinas não devem ser lecionadas em dias consecutivos.
O intervalo para almoço não pode ser inferior a uma hora ou uma hora e trinta para os estabelecimentos
que não têm refeitório.
Os alunos não podem ter mais que seis horas de aulas consecutivas.
A disciplina de EMR Católica ou outras confissões religiosas, é periférica.
As disciplinas teóricas são lecionadas preferencialmente de manhã.
As línguas estrangeiras não podem ser seguidas.
Os Apoios Educativos são colocados no fim dos turnos.
O Apoio ao Estudo é de oferta obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os alunos,
sendo obrigatória por indicação do conselho de turma e obtido o acordo dos encarregados de educação,
nos termos do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 139 /2012 de 5 de julho.
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4.12. –Departamentos Curriculares do Pré-Escolar e do 1º Ciclo / Conselhos de Turmas
dos 2º e 3º Ciclos
No início do ano letivo, os Departamentos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo e todos os Conselhos de Turma,
reúnem para fazer uma primeira diagnose da turma e estabelecer estratégias de intervenção ajustadas às
características dos alunos. Nos anos iniciais de ciclo, os Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma
fazem a caracterização das turmas com base nos elementos recolhidos nos processos individuais e nos
relatórios elaborados nas reuniões de articulação entre os vários ciclos.
Nos Departamentos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo e dos Conselhos de Turma reúnem, para avaliação,
ordinariamente no final de cada período e extraordinariamente sempre que necessário.
Os Conselhos de Docentes do 1.º ciclo e Conselhos de Turma dos 2.º e 3.º ciclos, reúnem para proceder
às avaliações intercalares, e ainda para elaboração das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão a meio
do 1.º e 2.º períodos letivos.

4.13. – Articulação e Gestão Curricular
A Coordenação da Supervisão Pedagógica e Articulação Curricular do Agrupamento foi constituída
com a finalidade de elaborar os planos de supervisão e articulação e a respetiva operacionalização em todo o
agrupamento.
Para garantir o desenvolvimento sequencial e progressivo do currículo dos vários níveis de educação
e ensino é fundamental a articulação vertical e horizontal dos conteúdos e a definição das respetivas formas
de operacionalização. Por isso, considera-se importante o debate assertivo relativamente aos conteúdos
programáticos a lecionar, tanto nos ciclos, inter-ciclos, como nos vários anos de escolaridade, de modo a
permitir uma intervenção e resposta mais eficazes às reais expectativas e interesses dos alunos.
Admitindo a importância dos processos de articulação, tendo em vista o caráter sistémico e contínuo
do processo de ensino/aprendizagem, os mesmos devem ser desenvolvidos tendo em vista:
 O estabelecimento de relações inter / intra-níveis e ciclos de ensino;
 A cooperação entre docentes;
 A otimização de relações entre conteúdos;
 A coerência entre projetos/estratégias/dinâmicas que permitam desenvolver competências;
 A partilha e valorização de experiências e boas práticas;
 A criação de comunidades de aprendizagem;
 A reflexão sobre práticas educativas e respetivos contextos;
 A análise e debate assertivo de questões relativas a diferentes modelos pedagógicos, práticas
educativas, avaliações, metodologias e processos.
A articulação e gestão curricular deverá promover a cooperação entre os docentes do agrupamento,
procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos.
Na Educação Pré–Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico, a articulação curricular é assegurada pelos
departamentos curriculares e orientada pelas respetivas coordenadoras.
Nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, a articulação e gestão curricular é assegurada pelos
Departamentos Curriculares que integram as diversas disciplinas e pelos Conselhos de Turmas, aos quais
pertencem docentes dos diversos grupos disciplinares.
Esta articulação visa aferir conteúdos, objetivos, procedimentos, atividades e estratégias adequadas ao
nível de ensino e ao grupo/turma em particular numa lógica de harmonização e interação da aquisição de
conhecimentos e capacidades num mesmo patamar de desenvolvimento.
A articulação entre os diversos níveis de ensino obedece a uma sequencialidade progressiva conferindo
a cada um a função de complementar e alargar o antecedente. Deve ser proporcionado ao aluno uma transição
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA
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facilitadora da continuidade educativa.
4.13.1. Articulação Vertical do Currículo
A articulação vertical do currículo é da responsabilidade dos departamentos curriculares e tem como
objetivo garantir a sequencialidade e a coerência nas várias etapas de aprendizagem que se traduzem na
progressão gradual do conhecimento disciplinar nos vários níveis de ensino.
Metodologia / Operacionalização
Esta articulação é dinamizada e coordenada pelos coordenadores de departamentos curriculares. Está
expressa nos programas de cada disciplina/área disciplinar apresentando cada um deles as propostas de
conteúdos, de objetivos e de avaliação de uma forma integrada e sequencial pelo que o primeiro passo é
garantir o cumprimento dessas orientações de modo a atingir as metas preconizadas para cada nível.
Existem duas metodologias para a operacionalização da articulação vertical:
- a primeira, inicial, deverá ser efetuada em reunião de cada departamento curricular, sendo registados,
nas grelhas específicas, os conteúdos de cada disciplina do departamento, de modo ficar estabelecido a sua
sequencialidade e garantindo a coerência por ano de escolaridade/disciplina dentro do departamento;
- a segunda, deverá ser efetuada entre departamentos. Assim, a articulação vertical entre o PréEscolar/1º ciclo faz-se formalmente em reuniões interdepartamentais, marcadas para o efeito, no final de cada
período e/ou sempre que necessário, e informalmente, uma vez que os docentes estão diariamente uns com os
outros. A articulação entre os 1º/2º ciclos e entre o 2º/3º ciclos deverá ser feita em reuniões próprias,
organizadas pelos departamentos curriculares.
Nessas reuniões são preenchidas as grelhas específicas de articulação, registando-se os conteúdos a
articular, nomeadamente, nos anos terminais e iniciais de cada ciclo, elaborados os relatórios, a aferição de
instrumentos de avaliação e a construção de materiais didático-pedagógicos, entre outras.
4.13.2. Articulação Horizontal do Currículo
A articulação horizontal tem duas vertentes: uma da responsabilidade dos conselhos de turma e outra
da responsabilidade dos departamentos e das disciplinas que os compõem.
Metodologia / Operacionalização
A primeira vertente da articulação deverá ser dinamizada e coordenada pelos diretores de turma, nos
2º e 3º ciclos, e pelos Conselhos de Docentes, na Educação Pré-Escolar e no 1º ciclo, formalizada aquando
das reuniões dos Conselhos de Turma/Conselho de Docentes, registando nos PCT a articulação de conteúdos
e de atividades entre as disciplinas que o constituem e a respetiva avaliação.
A segunda vertente da responsabilidade dos departamentos e deverá ser dinamizada pelos respetivos
coordenadores. A sua formalização decorrerá aquando das reuniões departamentais e através do registo de
conteúdos e atividades que possam ser articulados entre as respetivas disciplinas que o compõem.

4.14. - Ocupação Plena dos Tempos Escolares dos Alunos
De acordo com o Despacho n.º 5328/2011, a escola deve organizar e proporcionar atividades educativas
aos alunos durante todo o tempo em que estes permanecerem no espaço escola, até ao final do ensino básico.
4.14.1. - Pré-Escolar
Componente letiva = 25 horas semanais

Componente não letiva = 10 horas semanais
6 horas

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA
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2 horas

Reuniões

2 horas

Trabalho de estabelecimento

Na Educação Pré-Escolar os alunos dispõem de:
- Componente letiva a cargo do educador titular de turma. Quando este faltar, será substituído pelo
Coordenador de Departamento ou por um docente que esteja a aguardar colocação.
- Prolongamento de horário com a componente de apoio à família, assegurada por monitores recrutados
pela Autarquia, com as seguintes atividade:
- Passeios;
- Atividades livres no exterior;
- Idas à Biblioteca e espaços informáticos;
- Jogos tradicionais;
- Dança;
- Jogos de movimento…
- A supervisão pedagógica e acompanhamento da execução dessas atividades ficam a cargo do educador
titular de turma nas 2 horas de estabelecimento
4.14.2. - 1º Ciclo
Componente letiva = 25/27 horas semanais*
(*) – nos casos dos 3.º e 4º anos é de 27 horas semanais devido à disciplina de Inglês

Componente não letiva = 10 horas semanais
6 horas

Trabalho individual

2 horas

Reuniões

2 horas

Trabalho de estabelecimento

- O horário da componente letiva dos alunos do 1º CEB é assegurado pelos respetivos professores da
turma.
- Quando faltar o professor titular de turma, será substituído pelo professor de apoio que cumprirá o plano
de aula deixado pelo titular.
- O prolongamento de horário é assegurado em todos os estabelecimentos através das Atividades de
Enriquecimento Curricular.
- A supervisão pedagógica destas atividades é da responsabilidade dos professores titulares de turma,
usando para esse efeito as 2 horas de estabelecimento.

4.14.3. - 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
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Componente letiva = 22 tempos semanais (salvo a redução prevista no artigo 79º do E.C.D.)
Componente não letiva = 13 horas semanais
8 tempos

Trabalho individual

2 tempos

Reuniões

3 tempos

Trabalho de estabelecimento

4.15. - Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica





Departamentos Curriculares.
Conselho de Diretores de Turma.
Conselhos de Turma
Outras Atividades de Coordenação.

Estas estão definidas e regulamentadas no Regulamento Interno do agrupamento.

5. - PLANOS CURRICULARES
5.1. – Plano Curricular do Pré-Escolar
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

ÁREAS/DOMÍNIOS

COMPONENTES

-Construção da identidade e da autoestima;
-Independência e autonomia;

Formação Pessoal e Social

-Consciência de si como aprendente;
-Convivência democrática e cidadania.

- Desenvolvimento da consciência e domínio do
corpo.
- Promover estilos de vida saudável e prática do
exercício físico.

Domínio da
Educação Física

- Exploração livre do espaço, do movimento e dos
materiais.
- Mobilizar o corpo com precisão e coordenação.
- Controlo voluntário do movimento.

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

- Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a
sua identidade social e cultural, situando-se em relação às
de outros.
- Reconhecer e valorizar laços de pertença social e
cultural
- Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua
segurança e bem-estar.
- Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar
decisões e assumir responsabilidades, tendo em conta o
bem-estar dos outros.
- Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para
resolver as dificuldades e problemas que se lhe
colocam.
- Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu
processo de aprendizagem.
- Cooperar com outros no processo de aprendizagem.
- Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas
opiniões, numa atitude de partilha e de
responsabilidade social.
- Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os
outros.
- Desenvolver uma atitude crítica e interventiva
relativamente ao que se passa no mundo que a rodeia.
- Conhecer e valorizar manifestações do património
natural e cultural, reconhecendo a necessidade da sua
preservação
- Desenvolver capacidades expressivas e criativas através
de experimentações e produções plásticas.
- Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação
visual, tanto na produção e apreciação das suas
produções, como em imagens que observa.
- Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a
partir da observação de várias modalidades expressivas
(pintura, desenho, escultura, fotografia, arquitetura,
vídeo, etc.), expressando a sua opinião e leitura crítica.

- Relação do corpo com os objetos.
-Importância de acesso a uma
multiplicidade de materiais e
instrumentos.

Express
ão/
Comuni
cação

- Materiais de uso utilitário ou
reutilizáveis.

Domínio da
Expressão
Artística

Subdomíni
o das Artes
Visuais;

- Dialogar sobre o que fazem e
observam.
- Exploração de elementos
expressivos da comunicação
visual.

-Desenvolver capacidades expressivas e criativas através
de experimentações e produções plásticas.
- Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação
visual, tanto na produção e apreciação das suas
produções, como em imagens que observa.
- Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a
partir da observação de várias modalidades expressivas
(pintura, desenho, escultura, fotografia, arquitetura,
vídeo, etc.), expressando a sua opinião e leitura crítica.

- Descrever, analisar e refletir
sobre o que olha e vê.
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- Jogo simbólico
- Jogo dramático

Subdomíni
o do Jogo
Dramático/
Teatro

- Apoio do educador ao jogo
dramático- Representação intencional de
experiências da vida quotidiana
ou situações imaginárias
-Representação de histórias e de
acontecimentos
da
vida
quotidiana.

- Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes
significados múltiplos em atividades de jogo dramático,
situações imaginárias e de recriação de experiências do
quotidiano, individualmente e com outros.
- Inventar e representar personagens e situações, por
iniciativa própria e/ou a partir de diferentes propostas,
diversificando as formas de concretização.
- Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas
performativas de diferentes estilos e características,
verbalizando a sua opinião e leitura critica.

-Projetos de teatro.

- Interligação de audição,
interpretação e criação.
- Explorar as características dos
sons.

Subdomíni
o da
Música;

-Ouvir música de diferentes
géneros musicais.
- Utilização de diversos tipos de
instrumentos.
- Contacto com diferentes
formas e estilos musicais.

- Criar ou aprender formas de
movimento expressivo

Subdomíni
o da Dança.

- Contacto e observação de
diferentes
manifestações
coreográficas.

Linguagem Oral:
- Comunicação oral
- Consciência linguística

Domínio da
Linguagem oral e
abordagem à
escrita
Abordagem à escrita:
- Identificação de convenções da escrita
- Prazer e motivação para ler e escrever.
- Funcionalidade da linguagem escrita e
sua utilização em contexto

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA

- Identificar e descrever os sons que ouve
(fenómenos sonoros/música) quanto às suas
características rítmicas, melódicas, dinâmicas,
tímbricas e formais.
- Interpretar com intencionalidade expressivamusical: cantos rítmicos (com ou sem palavras),
jogos prosódicos (trava-línguas, provérbios,
lengalengas, adivinhas, etc.) e canções (de
diferentes tonalidades, modos, métricas, formas,
géneros e estilos).
- Elaborar improvisações musicais tendo em conta
diferentes estímulos e intenções utilizando
diversos recursos sonoros (voz, timbres corporais,
instrumentos convencionais e não-convencionais).
- Valorizar a música como fator de identidade
social e cultural.
- Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo
com o espaço e com os outros.
- Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em
diferentes situações.
- Refletir sobre os movimentos rítmicos e as coreografias
em diferentes situações.
- Apreciar diferentes manifestações coreográficas usando
linguagem específica e adequada.
- Compreender mensagens orais em situações diversas de
comunicação.
- Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo
comunicar eficazmente de modo adequado à situação
(produção e funcionalidade).
- Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos
orais que constituem as palavras (consciência
fonológica).
Identificar diferentes palavras numa frase (consciência da
palavra).
- Identificar se uma frase está correta ou incorreta e
eventualmente corrigi-la, explicitando as razões dessa
correção (Consciência sintática).
- Identificar funções no uso da leitura e da escrita.
- Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades
nas atividades, rotinas e interações com outros.
- Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em
palavras.
- Aperceber-se do sentido direcional da escrita.
- Estabelecer relação entre a escrita e a mensagem oral.
- Compreender que a leitura e a escrita são atividades que
proporcionam prazer e satisfação.
- Estabelecer razões pessoais para se envolver com a
leitura e a escrita associadas ao seu valor e importância.
- Sentir-se competente e capaz de usar a leitura e a
escrita, mesmo que em formas muito iniciais e não
convencionais.
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Números e operações
-Organização e tratamento de dados
Domínio da
Matemática

- Geometria e medida
- Interesse e curiosidade pela matemática

- Introdução à Metodologia Científica
- Abordagem às Ciências

- Conhecimento do mundo social

Área de Conhecimento do
Mundo

- Conhecimento do mundo social

- Mundo Tecnológico e utilização das
Tecnologias.

CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO

- Identificar quantidades através de diferentes formas de
representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de
números, estimativa, etc.).
- Resolver problemas do quotidiano, que envolvam
pequenas quantidades, com recurso à adição e subtração.
- Recolher informação pertinente para dar resposta a
questões colocadas, recorrendo a metodologias
adequadas (listagens, desenhos, etc.).
- Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a
informação recolhida e interpretá-los de modo a dar
resposta às questões colocadas.
- Apropriar-se do processo de desenvolvimento da
metodologia científica nas suas diferentes etapas:
questionar, colocar hipóteses, prever como encontrar
respostas, experimentar e recolher informação, organizar
e analisar a informação para chegar a conclusões e
comunicá-las.
- Tomar consciência da sua identidade e pertença, a
diferentes grupos do meio social próximo (ex. família,
jardim de infância, amigos, vizinhança).
- Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal
e anual, compreendendo a influência que têm na sua vida.
- Conhecer elementos centrais da sua comunidade,
realçando aspetos físicos, sociais e culturais e
identificando algumas semelhanças e diferenças com
outras comunidades.
- Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua
família e comunidade, associando-as a objetos, situações
de vida e práticas culturais.
- Compreender e identificar características distintivas
dos seres vivos e reconhecer diferenças e semelhanças
entre animais e plantas.
- Compreender e identificar diferenças e semelhanças
entre diversos materiais (metais, plásticos, papeis,
madeira…) relacionando as suas propriedades com os
objetos feitos partir deles.
- Descrever e procurar explicações para fenómenos e
transformações que observa no meio físico e natural.
- Demonstrar cuidados com o seu corpo e a sua
segurança.
- Manifestar comportamentos de preocupação com a
conservação da natureza e respeito pelo meio ambiente.
- Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e
explicar as suas funções e vantagens.
- Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades
do seu quotidiano, com cuidado e segurança
- Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias
que conhece e utiliza.

DOMNÍNIOS
Direitos Humanos
Igualdade de Género
Interculturalidade
Desenvolvimento sustentável
Educação Ambiental
Saúde

5.2. – Plano Curricular do 1º Ciclo
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1º ANO (1º CICLO) – DISCIPLINAS
PORTUGUÊS
ORALIDADE
- Interação discursiva
- Compreensão e
expressão
LEITURA E
ESCRITA
- Consciência
fonológica e habilidades
fonémicas
- Alfabeto e grafemas
- Fluência de leitura:
velocidade, precisão e
prosódia
- Compreensão de texto
- Ortografia
- Produção escrita
INICIAÇÃO À
EDUCAÇÃO
LITERÁRIA
- Audição e leitura
- Compreensão de texto
- Memorização e
recitação
- Produção expressiva
GRAMÁTICA
- Morfologia
- Lexicologia

MATEMÁTICA
NÚMEROS E
OPERAÇÕES
- Números naturais
- Sistema de numeração
Decimal
- Adição
- Subtração
GEOMETRIA E
MEDIDA
- Localização e orientação
no espaço
- Orientação espacial,
posição e localização
- Figuras geométricas
- Medida (distâncias,
comprimentos, áreas,
tempo e dinheiro)

ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE
DADOS
- Representação de
conjuntos
- Representação de dados

ESTUDO DO MEIO
À DESCOBERTA DE SI
MESMO
- A sua identificação
- Os seus gostos e
preferências
- O seu corpo
- A saúde do seu corpo
- A segurança do seu corpo
- O seu passado próximo
- As suas perspetivas para
o futuro próximo

CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO
DOMÍNIO
Educação Ambiental
Saúde

TIC
CIDADANIA
DIGITAL
1. As TIC
- Impacto das TIC no
dia a dia
2.Segurança
- Utilização de
ferramentas digitais
- Navegação na
Internet
INVESTIGAR e
PESQUISAR
1. Pesquisa e análise
de informação
- Utilização do
navegador Web
- Pesquisa de
informação

À DESCOBERTA DOS
OUTROS E DAS
INSTITUIÇÕES
- Os membros da família
- Outras pessoas com quem
mantém relações próximas
- A sua escola
À DESCOBERTA DO
AMBIENTE NATURAL
- Os seres vivos do seu
ambiente
- Os aspetos físicos do
meio local
- Identificar cores, sons e
cheiros da natureza

COMUNICAR e
COLABORAR
1. Ferramentas de
comunicação e
colaboração
- Colaboração em
ambientes fechados
2. Apresentação e
partilha
- Imagens
- Apresentações
eletrónicas

À DESCOBERTA DAS
INTER-RELAÇÕES
ENTRE ESPAÇOS
- A casa
- O espaço da sua sala
- Os seus itinerários
- Localizar espaços em
relação a um ponto de
referência

CRIAR e INOVAR
1.Jogos Educativos
- Utilizar programas
de jogos simples
- Utilizar programas
de cálculo mental
- Utilizar programas
educativos
2.Apresentações
Multimédia
- Gerir apresentações
- Inserir e editar
diapositivos
- Transições entre
diapositivos
3.Introdução à
Programação
- Gerir personagens e
cenários
- Planear criação de
aplicações
- Utilizar blocos de
ação

À DESCOBERTA DOS
MATERIAIS E
OBJETOS
- Realizar experiências com
alguns objetos e materiais
de uso corrente
- Realizar experiências com
água
- Realizar experiências com
o som
- Manusear objetos em
situações concretas

6. Saúde

1º ANO (1º CICLO)
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
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DANÇA

JOGOS DE
EXPLORAÇÃO
- Corpo
- Espaço
- Movimento
- Dinâmica
- Interação
- Interpretação
- Criar e Recriar
sequências de
movimentos
- Construir coreografias

EXPRESSÃO
DRAMÁTICA/TEATRO

MÚSICA

Domínios:
. Apropriação e Reflexão
. Interpretação e Comunicação
. Experimentação e Criação
JOGOS DE
JOGOS DE
EXPLORAÇÃO
EXPLORAÇÃO
- Voz;
- Voz;
- Corpo;
- Corpo;
- Instrumentos.
- Espaço;
- Objetos
EXPERIMENTAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO JOGOS DRAMÁTICOS
- Linguagem verbal;
E CRIAÇÃO
- Linguagem não-verbal;
MUSICAL
- Desenvolvimento
- Linguagem verbal e
auditivo
gestual.
- Expressão e criação
musical
- Representação do som

ARTES VISUAIS

DESCOBERTA E
ORGANIZAÇÃO
PROGRESSIVA DE
VOLUMES
- Modelagem e escultura
- Construções

PERÍCIA E
MANIPULAÇÃO
- Ações motoras básicas
com aparelhos portáteis:
lançar, rolar, pontapear,
receber, passar

DESCOBERTA E
ORGANIZAÇÃO
PROGRESSIVA DE
SUPERFÍCIES
- Desenho
- Pintura
- Pintura de expressão
livre
- Atividades de pintura
sugerida

DESLOCAMENTOS E
EQUILÍBRIOS
- Ações básicas de
deslocamento no solo
(em percursos que
integrem várias
habilidades: rastejar,
rolar, saltar, cair,
subir/descer, transpor)

EXPLORAÇÃO DE
TÉCNICAS
DIVERSAS DE
EXPRESSÃO
- Recorte, colagem e
dobragem
- Impressão
- Tecelagem e costura

JOGOS
- Realizar diversos jogos
infantis
ATIVIDADE
RÍTMICOEXPRESSIVA
- Realizar combinações
simples de movimentos
com ou sem música
PERCURSOS NA
NATUREZA
- Realizar percursos
combinando diferentes
habilidades

2º ANO (1º CICLO) – DISCIPLINAS
PORTUGUÊS
ORALIDADE
- Interação discursiva
- Compreensão e
expressão
LEITURA E
ESCRITA
- Consciência
fonémica
- Alfabeto e grafemas
- Fluência de leitura:
velocidade, precisão e
prosódia
- Compreensão de
texto
- Pesquisa e registo da
informação
- Ortografia e
pontuação
- Produção escrita
INICIAÇÃO À
EDUCAÇÃO
LITERÁRIA

MATEMÁTICA
NÚMEROS E
OPERAÇÕES
- Números naturais
- Sistema de numeração
Decimal
- Adição
- Subtração
- Multiplicação
- Divisão inteira
- Números racionais não
negativos
- Sequências e
regularidades
GEOMETRIA E
MEDIDA
- Localização e orientação
no espaço
- Figuras geométricas
- Medida (distância,
comprimento, área, volume
e capacidade, massa,
tempo, dinheiro,
problemas)

ESTUDO DO MEIO
À DESCOBERTA DE SI
MESMO
- O passado mais
longínquo da criança
- As suas perspetivas para
um futuro mais longínquo
- O seu corpo
- A saúde do seu corpo
- A segurança do seu corpo
À DESCOBERTA DOS
OUTROS E DAS
INSTITUIÇÕES
- O passado próximo
familiar
- A vida em sociedade
- Modos de vida e funções
de alguns membros da
sociedade
- Instituições e serviços
existentes na comunidade

CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO
DOMINIO
Desenvolvimento
sustentável
Saúde

TIC
CIDADANIA
DIGITAL
1. As TIC
- Impacto das TIC no
dia a dia
2.Segurança
- Utilização de
ferramentas digitais
- Navegação na
Internet
INVESTIGAR e
PESQUISAR
1. Pesquisa e análise
de informação
- Utilização do
navegador Web
- Pesquisa de
informação
COMUNICAR e
COLABORAR

À DESCOBERTA DO
AMBIENTE NATURAL
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- Audição e leitura
- Compreensão de
texto
- Memorização e
recitação
- Produção expressiva

ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE
DADOS
- Representação de
conjuntos
- Representação de dados

GRAMÁTICA
- Classes de palavras
- Lexicologia

- Os seres vivos do seu
ambiente
- Os aspetos físicos do
meio local
- Conhecer aspetos físicos
e seres vivos de outras
regiões ou países

1. Ferramentas de
comunicação e
colaboração
- Colaboração em
ambientes fechados
2. Apresentação e
partilha
- Imagens
- Apresentações
eletrónicas

À DESCOBERTA DAS
INTER-RELAÇÕES
ENTRE ESPAÇOS
- Os seus itinerários
- Os meios de comunicação

CRIAR e INOVAR
1.Jogos Educativos
- Utilizar programas
de jogos simples
- Utilizar programas
de cálculo mental
- Utilizar programas
educativos
2.Apresentações
Multimédia
- Gerir apresentações
- Inserir e editar
diapositivos
- Transições entre
diapositivos
3.Introdução à
Programação
- Gerir personagens e
cenários
- Planear criação de
aplicações
- Utilizar blocos de
ação

À DESCOBERTA DOS
MATERIAIS E
OBJETOS
- Realizar experiências
com alguns materiais e
objetos de uso corrente
- Realizar experiências
com o ar
- Manusear objetos em
situações concretas

6. Saúde

2º ANO (1º CICLO)
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
DANÇA

JOGOS DE
EXPLORAÇÃO
- Corpo
- Espaço
- Movimento
- Dinâmica
- Interação
- Interpretação
- Opinião
- Criar e Recriar
sequências de
movimentos
- Construir coreografias

MÚSICA

EXPRESSÃO
DRAMÁTICA/TEATRO

Domínios:
. Apropriação e Reflexão
. Interpretação e Comunicação
. Experimentação e Criação
JOGOS DE
JOGOS DE
EXPLORAÇÃO
EXPLORAÇÃO
- Voz
- Voz
- Corpo
- Corpo
- Instrumentos
- Espaço
- Objetos
EXPRESSÃO,
DESENVOLVIMENTO JOGOS DRAMÁTICOS
- Linguagem verbal
E CRIAÇÃO
- Linguagem não-verbal
MUSICAL
- Desenvolvimento
- Linguagem verbal e
auditivo
gestual
- Expressão e criação
musical
- Representação do som

ARTES VISUAIS

DESCOBERTA E
ORGANIZAÇÃO
PROGRESSIVA DE
VOLUMES
- Modelagem e escultura
- Construções

PERÍCIA E
MANIPULAÇÃO
- Ações motoras básicas
com aparelhos portáteis:
lançar, rolar, pontapear,
receber, passar

DESCOBERTA E
ORGANIZAÇÃO
PROGRESSIVA DE
SUPERFÍCIES
- Desenho
- Pintura
- Pintura de expressão
livre
- Atividades de pintura
sugerida

DESLOCAMENTOS E
EQUILÍBRIOS
- Ações básicas de
deslocamento no solo
(em percursos que
integrem várias
habilidades: rastejar,
rolar, saltar, cair,
subir/descer, transpor)

EXPLORAÇÃO DE
TÉCNICAS
DIVERSAS DE
EXPRESSÃO
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- Recorte, colagem e
dobragem
- Impressão
- Tecelagem e costura
- Cartazes

ATIVIDADE
RÍTMICOEXPRESSIVA
- Realizar combinações
simples de movimentos
com ou sem música
PERCURSOS NA
NATUREZA
- Realizar percursos
combinando diferentes
habilidades

3º ANO (1º CICLO) – DISCIPLINAS
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ESTUDO DO MEIO

ORALIDADE
- Interação discursiva
- Compreensão e expressão
- Produção de discurso oral

NÚMEROS E OPERAÇÕES
- Números naturais
- Representação decimal de
números naturais
- Adição e subtração de
números naturais
- Multiplicação de números
naturais
- Divisão inteira
- Números racionais não
negativos
- Adição e subtração de
números racionais não
negativos representados por
frações
- Representação decimal de
números racionais não
negativos

À DESCOBERTA DE SI MESMO
- A sua naturalidade e nacionalidade
- O seu corpo
- A saúde do seu corpo
- A segurança do seu corpo

LEITURA E ESCRITA
- Consciência fonémica
- Fluência de leitura:
velocidade, precisão e
prosódia
- Compreensão de texto
- Pesquisa e registo da
informação
- Ortografia e pontuação
- Produção escrita
INICIAÇÃO À
EDUCAÇÃO
LITERÁRIA
- Leitura e Audição
- Compreensão de texto
- Apresentação de textos e
livros
- Produção expressiva (oral
e escrita)
GRAMÁTICA
- Fonologia
- Classes de palavras
- Morfologia e Lexicologia
- Sintaxe

GEOMETRIA E MEDIDA
- Localização e orientação no
espaço
- Figuras geométricas
- Medida (comprimento, área,
massa, capacidade, tempo,
dinheiro, problemas)
ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE DADOS
- Representação e tratamento
de dados

À DESCOBERTA DOS OUTROS
E DAS INSTITUIÇÕES
- Os membros da sua família
- O passado familiar mais longínquo
- O passado do meio local
- Conhecer costumes e tradições de
outros povos
- Conhecer símbolos locais
(bandeiras e brasões)
- Conhecer símbolos regionais
(bandeiras e hinos regionais)
À DESCOBERTA DO
AMBIENTE NATURAL
- Os seres vivos do ambiente
próximo
- Aspetos físicos do meio local
- Os astros
À DESCOBERTA DAS INTERRELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS
- Os seus itinerários
- Localizar espaços em relação a um
ponto de referência
- Os diferentes espaços do seu bairro
ou da sua localidade
- Deslocações dos seres vivos
- O comércio local
- Meios de comunicação
À DESCOBERTA DOS
MATERIAIS E OBJETOS
- Realizar experiências com alguns
materiais e objetos de uso corrente
- Realizar experiências com a água
- Realizar experiências com o som
- Manusear objetos em situações
concretas

INGLÊS
COMPREENSÃO ORAL
- Compreender o que ouve no
âmbito das temáticas estudadas e
de acordo com o ano de
escolaridade.
PRODUÇÃO e INTERAÇÃO
ORAL
- Expressar-se e interagir no
âmbito das temáticas estudadas de
acordo com o ano de escolaridade.
LEITURA
- Compreender o que lê no âmbito
das temáticas estudadas e de
acordo com o ano de escolaridade
ESCRITA
- Produzir textos no âmbito das
temáticas estudadas e de acordo
com o ano de escolaridade.
- Unit Welcome
. greetings, countries, personal
identification, the alphabet,
numbers 1-10, days and months.
- Unit Autumn
. weather, clothes, colours,
numbers 11-20, school objects,
classroom language, activities
- Unit Winter
. weather, clothes, colours,
numbers 21-30, activities, family,
transport school.
- Unit Spring
. weather, clothes, colours,
activities, school activities.
- Unit Summer
. weather, clothes, colours,
activities, pets.

À DESCOBERTA DAS INTERRELAÇÕES ENTRE A
NATUREZA E A SOCIEDADE
- A agricultura do meio local
- A criação de gado do meio local
- A exploração florestal do meio
local
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- A atividade piscatória do meio local
- A exploração mineral do meio local
- A criação de gado do meio local
- A indústria do meio local
- O turismo no meio local
- As construções do meio local
- Investigar sobre as construções de
outras regiões ou países

3º ANO (1º CICLO) – DISCIPLINAS
TIC

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
DOMINIO
Igualdade de Género
Saúde

3º ANO (1º CICLO) – EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS
EXPRESSÃO E
EDUCAÇÃO
MUSICAL
JOGOS E EXPLORAÇÃO
- Voz
- Corpo
- Instrumentos

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO
FÍSICO-MOTORA
GINÁSTICA
- Realizar habilidades gímnicas
básicas em esquemas ou
sequências no solo e em
aparelhos
JOGOS
- Realizar diversos jogos com
bola e sem bola
PATINAGEM
- Patinar com equilíbrio e
segurança em percursos variados

EXPRESSÃO,
DESENVOLVIMENTO E
CRIAÇÃO MUSICAL
- Desenvolvimento auditivo
- Expressão e criação musical
- Representação do som

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO
DRAMÁTICA
JOGOS E EXPLORAÇÃO
- Voz
- Corpo
- Espaço
- Objetos
JOGOS DRAMÁTICOS
- Linguagem verbal
- Linguagem não-verbal
- Linguagem verbal e gestual

ATIVIDADE RÍTMICOEXPRESSIVA
- Realizar combinações simples
de movimentos com ou sem
música

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO
PLÁSTICA
DESCOBERTA E
ORGANIZAÇÃO
PROGRESSIVA DE
VOLUMES
- Modelagem e escultura
- Construções
DESCOBERTA E
ORGANIZAÇÃO
PROGRESSIVA DE
SUPERFÍCIES
- Desenho
- Pintura
- Pintura de expressão livre
- Atividades de pintura sugerida
EXPLORAÇÃO DE
TÉCNICAS
DIVERSAS DE EXPRESSÃO
- Recorte, colagem e dobragem
- Impressão
- Tecelagem e costura
- Fotografia, transparências e
meios áudio-visuais
- Cartazes

PERCURSOS NA
NATUREZA
- Realizar percursos combinando
diferentes habilidades

4º ANO (1º CICLO) – DISCIPLINAS
PORTUGUÊS
ORALIDADE
- Interação discursiva

MATEMÁTICA
NÚMEROS E
OPERAÇÕES
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- Compreensão e expressão
- Pesquisa e registo da
informação
- Produção de discurso oral
LEITURA E ESCRITA
- Fluência de leitura:
velocidade, precisão e
prosódia
- Compreensão de texto
- Pesquisa e registo da
informação
- Ortografia e pontuação
- Produção de texto
INICIAÇÃO À
EDUCAÇÃO LITERÁRIA
- Leitura e Audição
- Compreensão de texto
- Apresentação de livros
- Produção expressiva (oral e
escrita)

- Números naturais
- Divisão inteira
- Números racionais não
negativos
- Multiplicação e divisão de
números racionais não
negativos
GEOMETRIA E MEDIDA
- Localização e orientação no
espaço
- Figuras geométricas
(ângulos, propriedades
geométricas)
- Medida (área, volume,
problemas)
ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE
DADOS
- Tratamento de dados

- O seu corpo
- A segurança do seu corpo
À DESCOBERTA DOS
OUTROS E DAS
INSTITUIÇÕES
- O passado do meio local
- O passado Nacional
- Reconhecer símbolos nacionais
À DESCOBERTA DO
AMBIENTE NATURAL
- Aspetos físicos do meio
- Os astros
- Aspetos físicos de Portugal
À DESCOBERTA DAS INTERRELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS
- O contacto entre a terra e o mar
- Os aglomerados populacionais
- Portugal na Europa e no Mundo
À DESCOBERTA DOS
MATERIAIS E OBJETOS
- Realizar experiências com alguns
materiais e objetos de uso corrente
- Realizar experiências com a
eletricidade
- Realizar experiências com o ar
- Realizar experiências com o som
- Manusear objetos em situações
concretas

GRAMÁTICA
- Classes de palavras
- Morfologia e Lexicologia
- Sintaxe
- Fonologia

À DESCOBERTA DAS INTERRELAÇÕES ENTRE A
NATUREZA E A SOCIEDADE
- Principais atividades produtivas
nacionais
- A qualidade do ambiente

- Compreender o que ouve no
âmbito das temáticas estudadas e de
acordo com o ano de escolaridade.
PRODUÇÃO e INTERAÇÃO
ORAL
- Expressar-se e interagir no âmbito
das temáticas estudadas e de acordo
com o ano de escolaridade
LEITURA
- Compreender o que lê no âmbito
das temáticas estudadas e de acordo
com o ano de escolaridade
ESCRITA
- Produzir textos no âmbito das
temáticas estudadas e de acordo
com o ano de escolaridade.
- Unit Welcome back
. greetings and saying goodbye,
colours, numbers, the alphabet,
days, months, seasons and weather.
- Unit At school
. places at school, school and
playground activities, ordinal
numbers, recycling.
- Unit Food
. fruit and vegetables, healthy food,
snacks, meals, time
- Unit Body
. my face, body, five senses
- Unit Where we live
. my town, house, ordinal numbers
- Unit Animals
. farm and zoo animals, numbers
- Unit The sun is shining
. At the beach, outdoor activities,
sun safety
- Celebrations

4º ANO (1º CICLO) – EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS
EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO
FÍSICO-MOTORA
GINÁSTICA
- Realizar habilidades gímnicas
básicas em esquemas ou
sequências no solo e em
aparelhos
JOGOS
- Realizar diversos jogos com
bola e sem bola
PATINAGEM
- Patinar com equilíbrio e
segurança em percursos variados

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO
MUSICAL
JOGOS E EXPLORAÇÃO
- Voz
- Corpo
- Instrumentos
EXPRESSÃO,
DESENVOLVIMENTO E
CRIAÇÃO MUSICAL
- Desenvolvimento auditivo
- Expressão e criação musical
- Representação do som

ATIVIDADE RÍTMICOEXPRESSIVA
- Realizar combinações simples
de movimentos com ou sem
música
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EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO
DRAMÁTICA

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO
PLÁSTICA

JOGOS E EXPLORAÇÃO
- Voz
- Corpo
- Espaço
- Objetos

DESCOBERTA E
ORGANIZAÇÃO
PROGRESSIVA DE
VOLUMES
- Modelagem e escultura
- Construções

JOGOS DRAMÁTICOS
- Linguagem verbal
- Linguagem não-verbal
- Linguagem verbal e gestual

DESCOBERTA E
ORGANIZAÇÃO
PROGRESSIVA DE
SUPERFÍCIES
- Desenho
- Pintura
- Pintura de expressão livre
- Atividades de pintura sugerida
EXPLORAÇÃO DE
TÉCNICAS
DIVERSAS DE EXPRESSÃO
- Recorte, colagem e dobragem
- Impressão
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- Tecelagem e costura
- Fotografia, transparências e
meios áudio-visuais
- Cartazes

PERCURSOS NA
NATUREZA
- Realizar percursos combinando
diferentes habilidades

5.3. – Plano Curricular do 2º Ciclo
5º ANO (2º CICLO)
LÍNGUA ESTRANGEIRA I
INGLÊS

PORTUGUÊS
COMPREENSÃO DO ORAL
• Compreensão de enunciados orais: sentido global e pormenores;
Intencionalidade e eficácia comunicativas.
• Prestar atenção ao que ouve.
• Utilizar procedimentos para reter e alargar a informação recebida.
• Manifestar a reação pessoal ao texto ouvido tendo em conta a sua
tipologia.
• Detetar aspetos de diferenciação e variação linguística.
• Distinguir traços característicos e específicos do oral.
EXPRESSÃO ORAL
• Expressão Verbal em Interação: intencionalidade e adequação
comunicativa.
• Usar com precisão um reportório de termos relevantes.
• Produzir enunciados, controlando com segurança as estruturas
gramaticais correntes.
• Respeitar princípios reguladores da atividade discursiva.
• Produzir textos orais com coerência exprimindo conhecimentos e
emitindo opiniões.
LEITURA/ EDUCAÇÃO LITERÁRIA
• Ler em voz alta com fluência e expressividade para partilhar
informações e conhecimentos.
• Identificar marcas de literiedade nos textos.
• Distinguir modos e géneros de textos literários a partir de critérios
dados.
• Selecionar, por sua iniciativa e de acordo com o seu gosto pessoal,
obras de extensão e complexidade crescente.
• Fazer leitura integral de textos literários representativos dos vários
géneros.
• Leitura com alteração do tipo de narrador, leitura dialogada, recitação.
• Texto e para texto.
• Leitura Recreativa.
• Leitura Orientada.
Texto narrativo (romance tradicional, fábula, conto popular, mito,
lenda, conto, diário, memórias, biografia, relato histórico)
Texto descritivo, Texto poético, Texto dramático, Texto não literário
(banda desenhada, texto conversacional, texto argumentativo, texto
expositivo, texto instrucional, notícia, reportagem)
• Sentido global; recriação de textos, reconto, síntese, resumo.
• Valores estéticos e semânticos;
• Recursos retóricos: onomatopeia; repetição; personificação;
comparação; metáfora; enumeração.
NARRATIVA
• Ação: relevância dos acontecimentos; ordenação dos acontecimentos;
espaço; tempo.
• Personagens: retrato físico e psicológico, Narrador.
• Modos de apresentação: narração; diálogo.
POESIA
• Sentido/sentidos; jogos de sons. Verso, estrofe, rima.
• Poema, quadras populares.
• Leitura para informação e estudo: seleção de materiais de consulta;
métodos de consulta (ordem alfabética; organização temática).
EXPRESSÃO ESCRITA
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GRAMÁTICA
• Registos da língua:
formal e informal.
• Discurso direto/
indireto.
• Coerência textual
/Coesão textual.
• Pontuação e sinais
auxiliares de escrita.
• Frase simples e frase
complexa.
• Tipos de frase
(declarativo,
interrogativo,
imperativo,
exclamativo).
• Funções sintáticas
(sujeito, predicado,
complemento direto,
complemento indireto,
complemento oblíquo,
modificador, vocativo).
• Palavras variáveis e
invariáveis.
• Classes abertas e
classes fechadas de
palavras.
• Classes de palavras
(nome, adjetivo,
quantificador,
determinante, verbo,
pronome, interjeição).
• Processos de
enriquecimento do
léxico. Formação de
palavras- derivação e
composição.
• Verbos (1.ª, 2.ª e 3.ª
conjugações).
• Relações de forma
e/ou de sentido entre
palavras (família de
palavras,
sinónimos/antónimos,
homonímia, homofonia,
homografia, paronímia).
• Decomposição de
palavras em sílabas/
regras da translineação.
• Composição silábica
(monossílabo,
dissílabo, trissílabo,
polissílabo).

• Início: números (1 a 20), cores, alfabeto,
linguagem da sala de aula, cumprimentos.
• EU E O MUNDO À MINHA VOLTA:
• Identificação pessoal: nome, idade,
nacionalidades/países, números (1 a 100),
telefones.
Cont. Gramaticais: verbo ser (to be),
wh-questions (what, where, when, how),
pronomes pessoais e
determinantes/adjetivos possessivos (my,
your, his, her).
• Animais selvagens e de estimação.
Cont. Gramaticais: artigo indefinido (a,
an, no article), plurais dos nomes
(regulares e irregulares), verbo ter (have
got), determinantes/adjetivos possessivos
(its, our, their).
• Família, corpo/descrição física.
Cont. Gramaticais: verbos ser e ter
(be/have got), caso possessivo (‘s/’),
connector/conjunção (and).
• Casa, partes da casa, mobília, objetos.
Cont. Gramaticais: verbo haver (there to
be), preposições de lugar, demonstrativos.
• Desportos, meses, dias da semana.
Cont. Gramaticais: verbo modal (can),
preposições de tempo,
connectors/conjunções (but/or).
• Empregos, passatempos, atividades de
lazer.
Cont. Gramaticais: presente contínuo
(present continuous/ing form), wh
question (why), connector/conjunção
(because).
• Horas, rotina diária, partes do dia,
disciplinas (escola).
Cont. Gramaticais: presente simples,
verbo auxiliar (do), preposições de
tempo, advérbios de frequência,
connectors (before/after/during).
• Refeições, comidas/bebidas, gostos
pessoais/preferências (likes and dislikes).
Cont. Gramaticais: presente simples
(todas as formas), quantifiers (some/any/
countables and uncountables), perguntas
(how much/how many).
• Roupas, calçado, tempo atmosférico e
estações do ano.
Cont. Gramaticais: números ordinais,
presente simples, like/dislike.
• Cultura (apenas alguns temas, de acordo
com as prioridades): celebrações
(holidays and festive days Thanksgiving, Christmas/Xmas, St.
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• Escrita expressiva e lúdica.
• Escrita para a apropriação de técnicas e de modelos, construção do
texto (encadeamento das partes do texto; construção do parágrafo e da
frase; pontuação; vocabulário; ortografia).
• Aperfeiçoamento de texto: intencionalidade e adequação
comunicativas; encadeamento das partes do texto; construção do
parágrafo e da frase; pontuação; vocabulário; ortografia.

• Sílaba tónica (palavra
aguda, palavra grave e
palavra esdrúxula).
•Sinais gráficos
(acentos: agudo, grave e
circunflexo; til; cedilha;
hífen).

Valentine’s Day, Pancake Day, Easter,
Mother’s Day, Children’s Day), Reino
Unido / Inglaterra, Nova Zelândia, India,
Estados Unidos, Escócia, Canadá,
Filipinas.

5º ANO (2º CICLO)
MATEMÁTICA
NÚMEROS E OPERAÇÕES
(NO)
• Números racionais não negativos
• Números naturais
GEOMETRIA E MEDIDA (GM)
• Propriedades geométricas
- Ângulos, paralelismo e
perpendicularidade
- Triângulos e quadriláteros
- Problemas
• Medida
- Área
- Amplitude de ângulos
ÁLGEBRA (ALG)
• Expressões algébricas e
propriedades das operações
ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE DADOS
(OTD)
• Gráficos cartesianos
• Representação e tratamento de
dados

CIÊNCIAS NATURAIS
A ÁGUA, O AR, AS ROCHAS E
O SOLO – MATERIAIS
TERRESTRES
• A importância das rochas e do
solo na manutenção da vida
• A importância da água para os
seres vivos
• A importância do ar para os seres
vivos
DIVERSIDADE DE SERES
VIVOS E SUAS INTERAÇÕES
COM O MEIO
• Diversidade nos animais
• Diversidade nas plantas
UNIDADE NA DIVERSIDADE
DE SERES VIVOS
• Célula – unidade básica de vida
• Diversidade a partir da unidade –
níveis de organização hierárquica
3.2 Importância do ar para os
seres vivos
• Constituintes do ar – suas
propriedades;
• Importância dos gases
atmosféricos;
• Fatores que alteram a qualidade
do ar.
3.3 As rochas, o solo e os seres
vivos
• Rochas frequentes na região.
Comparação com outras rochas
relativamente a algumas
propriedades;
• Alteração das rochas pelos
agentes atmosféricos e biológicos.
Génese dos solos;
• Alguns tipos de solos e suas
propriedades;
• Conservação dos solos – a
tecnologia e suas consequências.
.

CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO
DOMINIO
Direitos Humanos;
Igualdade de Género;
Interculturalidade
Desenvolvimento
Sustentável;
Educação Ambiental;
Média

TIC
CRIAR e INOVAR
1.Processador de texto
- Gerir documentos;
- Utilizar conteúdos obtidos em
pesquisas;
- Localizar e substituir
informação;
- Formatar documentos;
- Inserir objetos (imagens,
tabelas, etc.);
- Manusear objetos;
- Personalizar esquema de
página;
- Personalizar cabeçalhos e
rodapés.
2.Apresentações Multimédia
- Gerir apresentações;
- Inserir e editar diapositivos;
- Aplicar e personalizar temas;
- Inserir objetos na apresentação
(imagens, tabelas, diagramas,
etc.);
- Transições entre diapositivos;
- Animar objetos;
- Utilizar modo de apresentação.
3.Introdução à Programação
- Gerir projetos;
- Gerir personagens e cenários;
- Planear criação de aplicações;
- Decompor problemas em
pequenas partes mais simples;
- Utilizar blocos de ação;
- Utilizar estruturas condicionais;
- Utilizar estruturas de repetição;
- Detetar e corrigir erros.
SEGURANÇA,
RESPONSABILIDADE e
RESPEITO em AMBIENTES
DIGITAIS
1. As TIC
- Impacto das TIC no dia a dia.
2.Segurança
- Utilização de ferramentas
digitais,
- Navegação na Internet;
- Ergonomia na utilização d
computador e/ou outros
dispositivos eletrónicos;
- Regras de utilização e criação
de palavras passe.
3.Direitos de autores
- Normas;
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- Registos das fontes.
INVESTIGAR e PESQUISAR
1. Pesquisa e análise de
informação
- Utilização do navegador Web;
- Pesquisa de informação;
- Modelos de pesquisa;
- Estratégias de investigação,
análise de informação.
2. Organização e gestão da
informação
- Organização de marcadores;
- Gestão de pastas e ficheiros.
COMUNICAR e
COLABORAR
1. ferramentas de comunicação
e colaboração
- Comunicação síncrona;
- Comunicação assíncrona;
- Colaboração em ambientes
fechados.
2. Apresentação e partilha
- Documentos de texto;
- Apresentações eletrónicas;
- Aplicações;
- Outros projetos.

5º ANO (2º CICLO)
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

Domínio A –- A Península Ibérica: localização
e quadro natural
Subdomínio 1- A Península Ibérica: localização
1.1 A utilização de mapas em Geografia e História.
1.2 A localização de Portugal e da Península Ibérica na Europa e
no Mundo.
Subdomínio 2 – Península Ibérica – Quadro natural
2.1. Características naturais da Península Ibérica.
2.2 A diversidade natural dos arquipélagos dos Açores e da
Madeira.

Domínio B – A Península Ibérica: dos
primeiros povos à formação de Portugal
(século XII)
Subdomínio 1 – As primeiras comunidades humanas da Península
Ibérica
1.1. As primeiras comunidades recoletoras.
1.2. 1.2. As primeiras comunidades agropastoris.
1.3. Povos mediterrânicos que contactaram com a Península
Ibérica.
Subdomínio 2 – Os Romanos na Península Ibérica
2.1. A expansão de Roma .
2.2. A conquista romana e a resistência dos povos ibéricos. A
conquista. A resistência.
2.3. A romanização da Península Ibérica.
2.4. A Cristianização da Península Ibérica.
2.5. O fim do Império Romano.
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Domínio C – Portugal do século XIII ao século XVII
Subdomínio 1 – Portugal nos séculos XIII e XIV
1.1. As principais atividades económicas nos séculos XIII e XIV.
1.2. Aspetos da sociedade portuguesa nos séculos XIII e XIV.
1.3. Aspetos da cultura portuguesa nos séculos XIII e XIV.
1.4. O século XIV europeu.
1.5. Causas e consequências do problema sucessório português de 13831385.
1.6. A consolidação da independência portuguesa.
Subdomínio 2 – Portugal nos séculos XV e XVI
2.1. Portugal, pioneiro na expansão europeia.
2.2. Rumos da expansão portuguesa no século XV.
-A conquista de Ceuta.
-De Portugal à Serra Leoa.
-Da Serra Leoa ao cabo da Boa Esperança.
2.3. As grandes viagens transatlânticas dos povos peninsulares
-A viagem de Cristóvão Colombo e o Tratado de Tordesilhas
-As viagens de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral
-A carreira da Índia
-Volta ao Mundo por Fernão Magalhães
2.4. O Império Português do século XVI:
-A colonização dos arquipélagos atlânticos: a colonização da Madeira e dos
Açores.
-A presença portuguesa no litoral africano.
-Os povos africanos.

Página 32

Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo
-Contactos entre Portugueses e Africanos.
-A presença portuguesa no Oriente.
-O domínio do oceano Índico.
-Contactos entre Portugueses e Asiáticos.
-A colonização do Brasil.
-Os índios brasileiros.
-O início da colonização.
-Lisboa e o comércio marítimo: as rotas comerciais do século XVI.
-A vida quotidiana na Lisboa quinhentista.

Subdomínio 3 – Os Muçulmanos na Península Ibérica
3.1. A religião islâmica.
3.2. A ocupação muçulmana da Península Ibérica.
3.3. A herança muçulmana.
Subdomínio 4 – A formação do Reino de Portugal
4.1. A Reconquista Cristã peninsular. A Reconquista Cristã..
4.2. O Condado Portucalense e a formação do Condado.
4.3. Do Condado Portucalense ao Reino de Portugal

5º ANO (2º CICLO)
OFERTA COMPLEMENTAR: OFICINA CRIATIVA

ESCREVER

ORALIDADE
Expressão oral
Clareza e objetividade
Expressividade e fluência
Correção linguística
Criatividade

Tema e tipologia
Coerência e Pertinência da Informação
Estrutura e Coesão
Morfologia e Sintaxe
Ortografia
Criatividade

5º ANO (2º CICLO)
EDUCAÇÃO MUSICAL

TIMBRE
• Fontes convencionais e não
convencionais.
• Contraste e semelhança
tímbrica.
• Família de timbres.
• Mistura tímbrica.
• Combinação de timbres.
• Instrumentos Orff.
• Instrumentos de orquestra.
DINÂMICA
• Fortíssimo e Pianíssimo.
• Crescendo e Diminuendo.
• Forte, Mezzo-Forte e Piano.
• Organização dos elementos
dinâmicos.
ALTURA
• Altura definida e indefinida.
• Registos: agudo, médio e
grave.
• Linhas sonoras ascendentes e
descendestes.
• A pauta musical e a clave de
sol.
• Notas musicais na pauta
musical
• Escala pentatónica.
• Escala de Dó Maior

EDUCAÇÃO VISUAL

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

TÉCNICA
Materiais básicos de desenho:
. Materiais riscadores
. Suportes/tipos de riscadores e
técnicas

TÉCNICA
Tecnologia e Objeto técnico:
-O papel da tecnologia na
Sociedade
-Impacto Social e Ambiental
-A relevância do objeto técnico

REPRESENTAÇÃO
Elementos constituintes da
forma:
. Ponto; linha; plano; superfície e
volume
. Textura
. Estrutura
Geometria:
. Paralelismo e
perpendicularidade
. Divisão da circunferência em
partes iguais e inscrição de
polígonos regulares
. Divisão do segmento de reta em
partes iguais

REPRESENTAÇÃO
Medições:
-Tipos de grandezas
-Instrumentos de medição
- Medições rigorosas na
execução de trabalhos

DISCURSO
Comunicação e narrativa
visual:
. Tipologias de comunicação
Códigos e suportes
. Narrativa visual

RITMO
• Pulsação.
• Andamentos
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PROJETO
Energia:
-Fontes e manifestações de
energia
-Produção e transformação
-Operadores elétricos
DISCURSO
Comunicação Tecnológica:
-Princípios da comunicação
tecnológica
-Sistemas discursivos
-Codificações
-Simbologias técnicas
Higiene e Segurança do
Trabalho

EDUCAÇÃO MORAL E
RELIGIOSA CATÓLICA
Religião e Experiência
Religiosa
A. Compreender o que são o
fenómeno religioso e a
experiência religiosa.
B.Construir uma chave de leitura
religiosa da pessoa, da vida e da
história.
Cultura Cristã e Visão Cristã da
Vida
E.Identificar o núcleo central do
Cristianismo e do Catolicismo
F.Conhecer a mensagem e
cultura bíblicas.
G.Identificar os valores
evangélicos.
L.Reconhecer exemplos
relevantes do património
artístico criados com um
fundamento religioso.

Ética e Moral
O.Reconhecer a proposta do agir
ético cristão em situações vitais
do quotidiano.
P.Promover o bem comum e o
cuidado do outro.
Q.Amadurecer a sua
responsabilidade perante a
pessoa, a comunidade e o
mundo.
R.Identificar o fundamento
religioso da moral cristã.
S.Reconhecer, à luz da
mensagem cristã, a
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• Sons e silêncios organizados
com a pulsação.
• Compassos: binário, ternário e
quaternário.
• Padrões rítmicos.

dignidade da pessoa humana.

FORMA
• Frase, Motivo.
• Ostinato.
• Forma binária e ternária (AB;
ABA).

5º ANO (2º CICLO)
EDUCAÇÃO FÍSICA

ATITUDES
1.Cumprimento das regras de segurança e de higiene;
2.Colaboração na preparação e arrumação do material;
3.Cumprimento das regras do espírito desportivo; 4.Cooperação
com os companheiros em situação de exercício e de competição.

FUTEBOL
• Origem, objetivo e regras básicas
• Controlo, receção, passe, condução e remate. Enquadramento,
desmarcação, marcação individual e ação do G/R.
JOGOS
• Conhecimento das regras e dos aspetos técnico-táticos básicos dos jogos:
Rabia, Passes, Bola ao Poste, Bola ao Capitão, Futevólei, Mata, Futebol
Humano, Bitoque e Jogo das Bases.

ATLETISMO
• Corrida de velocidade (40 m)
• Corrida de estafetas (iniciação)
• Salto em comprimento
• Salto em altura (técnica de “tesoura”)
• Lançamento (arremessa de bola)

LUTA
• Origem, objetivo, regras básicas e modo de execução das principais
técnicas (em pé e no solo): Dupla prisão de pernas com rotação, Prisão de
braço por dentro com rotação, Em guarda a quatro.

BASQUETEBOL
• Origem e objetivo do jogo
• Conhecimento das regras básicas
• Receção e passe com as duas mãos, drible em progressão,
desmarcação, lançamento parado a curta distância
CONDIÇÃO FÍSICA
• Capacidades motoras: Resistência, Força, Velocidade,
Flexibilidade e Agilidade
• Indicadores da Aptidão Física (frequência respiratória e cardíaca
baixa, rápida recuperação após esforço)
• Compreensão das relações entre o exercício físico, o repouso e a
alimentação, na melhoria da Aptidão Física
• Velocidade (30 m); Resistência (milha); Força abdominal e Força
superior (execuções em 30 segundos); Força inferior (salto de
extensão); Flexibilidade; Peso e altura (IMC).

VOLEIBOL
• Conhecimento das regras básicas, da origem e do objetivo do jogo
• Serviço por baixo
• Manutenção da bola no ar
• Receção da bola em passe ou manchete
• Jogo 1x1 e 2x2

6º ANO (2º CICLO)
PORTUGUÊS
ORALIDADE
Interação discursiva
Princípio de cooperação
Interpretação de texto
Informação implícita e explícita
Deduções e inferências; sentido figurado
Manifestação e justificação de reação pessoal ao texto
ouvido Síntese
Pesquisa e registo da informação
Produção de texto
Géneros escolares: apresentação oral; argumentação
Planificação do discurso (hierarquização de tópicos)
Vocabulário: diversificação e adequação
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LÍNGUA ESTRANGEIRA I
INGLÊS
COMPREENSÃO
DO
ORAL
(LIstening)
Compreender, com ajuda, discursos
articulados de forma clara e pausada
Entender expressões relacionadas com
os
seus
interesses
(música,
computadores).
Entender informações e perguntas que
lhe são dirigidas (transportes públicos e
horários).
Seguir conversas sobre assuntos que lhe
são familiares (escola, viagens).
Compreender conteúdos simples em
programas, produzidos para o seu
nível, em meios áudio/audiovisuais

horários).
Entender mensagens (SMS, e‐mails).
Identificar a ideia principal e a
informação essencial em textos
diversificados (folhetos, anúncios,
ementas, páginas da internet).
Entender textos de leitura extensiva
com vocabulário familiar.
Utilizar
dicionários
bilingues
simples (online e em papel)
Identificar algumas abreviaturas do
dicionário.
Saber procurar entradas e seus
significados.
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Estruturas gramaticais: concordância, adequação de tempos
verbais, expressões adverbiais, pronominalizações,
marcadores discursivos

Identificar o contexto do discurso.
Identificar a ideia principal.
Entender informações simples.

LEITURA E ESCRITA
Fluência de leitura: velocidade, precisão, prosódia
Palavras e textos (consolidação)
Compreensão de texto
Textos de características: narrativas; descritivas Retrato,
texto de enciclopédia e de dicionário, entrevista e texto
publicitário, notícia, carta, roteiro
Sínteses parciais; questões intermédias; antecipação de
conteúdos Informação relevante, factual e não factual
Inferências: sentidos contextuais; relacionação de
informações
Estrutura do texto; relações intratextuais de causa – efeito e
de parte – todo; aspetos nucleares do texto; síntese
Opinião crítica textual e intertextual
Pesquisa, registo e organização da informação
Produção de texto
Géneros escolares: texto de características expositivas, texto
de opinião
Texto de características narrativas
Resumo de texto de características narrativas e de texto de
características expositivas
Paráfrase
Planificação de texto: objetivos, organização segundo a
categoria ou género, registo, organização e desenvolvimento
de ideias
Textualização: ortografia, acentuação, pontuação e sinais
auxiliares de escrita; construção frásica (concordância,
encadeamento lógico); coesão textual (retomas nominais,
substituições por sinónimos e expressões equivalentes e por
pronomes, ordenação correlativa dos tempos verbais,
conectores); marcadores discursivos; vocabulário específico
Revisão de texto: planificação, tema, categoria ou género;
estrutura e desenvolvimento lógico do texto; correção
linguística.

LEITURA (Reading)
Ler textos breves sobre assuntos do
seu interesse
Identificar sinais e avisos em locais
públicos (beware of the dog, do not step
on the grass).
Interpretar instruções e informação
específica em documentos (anúncios,
serviços públicos.
Interagir, com alguma ajuda, em
diferentes tipos de registo
Adequar a forma de tratamento ao
interlocutor e ao contexto em situações
de role play.
FALAR (Speaking)
Expressar‐se,
com
vocabulário
simples, sobre assuntos familiares do
dia a dia
Descrever a família e pessoas
conhecidas (traços físicos e de
personalidade).
Descrever e comparar pessoas e locais.
Comparar a sua rotina diária com a dos
colegas.
Apresentar projetos futuros (I’m going
to buy a dog).
Descrever acontecimentos e atividades.
(Re)contar uma pequena história.

EDUCAÇÃO LITERÁRIA
Textos da literatura para crianças e jovens, da tradição
popular e adaptações de clássicos e outros textos literários
selecionados (Listagem PNL)
Compreensão de texto
Texto poético: estrofe, rima (toante e consoante) e esquema
rimático (rima emparelhada, cruzada, interpolada)
Texto dramático: organização estrutural (ato, cena e fala);
sentido global
Géneros literários: conto e poema (lírico e narrativo)
Relação entre partes do texto e estrutura global (modos
narrativo e lírico)
Inferências
Comparação de versões de um mesmo texto
Literatura, cinema e teatro: relações textuais
Universos de referência e valores
Recursos expressivos: anáfora, perífrase, metáfora
Linguagem: vocabulário, conotações, estrutura do texto
Expressão de sentimentos, ideias e pontos de vista
Produção expressiva (oral)
Leitura dramatizada
Apresentação de um texto
GRAMÁTICA
Classes de palavras
Verbo: principal (intransitivo e transitivo), copulativo e
auxiliar (dos tempos compostos e da passiva)
Determinante interrogativo
Pronome indefinido
Interjeição
Morfologia e lexicologia
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INTERAÇÃO ORAL
Interagir, com alguma ajuda, com
um interlocutor em situações
familiares previamente preparadas
Formular perguntas e dar respostas.
Exprimir sentimentos de agrado e
desagrado.
Indicar concordância e discordância.
Pedir algo a alguém (I’d like a
sandwich, please).Dar conselhos (you
should/shouldn’t...).
Pedir informações em lojas e em

ESCREVER (Writing)
Completar,
de
forma guiada,
pequenos diálogos
Formular perguntas ou redigir respostas
sobre temas estudados.
Produzir textos de 25 a 35 palavras
Descrever uma rotina diária.
Descrever a escola.
Descrever um acontecimento com a
ajuda de tópicos ou imagens.
DOMÍNIO INTERCULTURAL
Conhecer aspetos culturais de países
de
expressão
inglesa
Associar
nacionalidades a países.
Reconhecer monumentos e figuras
históricas.
Reconhecer algumas celebridades e
figuras públicas.
Conhecer o seu meio e o dos outros
para
comparar
universos
diferenciados
Comparar diferentes rotinas diárias.
Identificar disciplinas, horários e
espaços de trabalho e de lazer na escola.
Comparar
diferentes
meios
de
transporte.
Comparar diferentes tipos de habitação.
Comparar celebrações e datas festivas.
Comparar formas de socialização
familiar e convenções sociais: horários e
refeições.
LÉXICO E GRAMÁTICA (Lexis and
Grammar)
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Modos e tempos verbais: formas finitas – condicional e
conjuntivo (presente, pretérito imperfeito e futuro); formas
não finitas – infinitivo (impessoal e pessoal) e gerúndio
Derivação e composição
Sintaxe
Pronome pessoal em adjacência verbal em frases que contêm
uma palavra negativa, frases iniciadas por pronomes e
advérbios interrogativos
Funções sintáticas: predicativo do sujeito, complemento
oblíquo, complemento agente da passiva e modificador
Complemento direto e complemento indireto e pronomes
correspondentes
Frase ativa e frase passiva
Discurso direto e discurso indireto
Frase simples e frase complexa

Compreender formas de organização
do léxico e conhecer algumas
estruturas
frequentes
do
funcionamento da
língua
Adjectives - Usar o comparative
(regular and irregular forms).
Usar o superlative (regular and irregular
forms).
Connectors - Usar when e while.
Usar then, later, after that.
Adverbs - Usar often, hardly ever, once,
twice (frequency).
Usar yesterday, tomorrow (time).
Pronouns - Usar myself, yourself,
herself, himself, ourselves, yourselves,
themselves (reflexive).
Prepositions - Usar across, through,
towards (movement).
Usar adjective + preposition (I’m afraid
of dogs, I’m good at sport)
Verbs - Usar os verbos to be, there + to
be, to have (got), no past simple, nas
formas
afirmativa,
negativa
e
interrogativa.
Usar verbos regulares e irregulares mais
frequentes, no past simple, nas formas
afirmativa, negativa e interrogativa.
Usar o verbo to do, como auxiliar, no
past simple, nas formas negativa e
interrogativa.
Expressar a ideia de futuro com going to.
Usar o modal verb should/shouldn’t.
Word Formation - Reconhecer
processos de formação do advérbio
(adjective + ‐ly).
Lexical Chunks
Apropriar‐se de novos itens lexicais,
relacionados com as áreas temáticas
previstas no domínio intercultural.
Language Awareness
Uso obrigatório do sujeito (It’s raining
vs is raining).
Past simple com auxiliar: I didn’t go to
school/I didn’t went to school.
Uso de do/make, see/watch/look at.
Uso de verb + like (what does he look
like?, what’s it like?).
Uso de want/would like.
Uso de once, twice… .

6º ANO (2º CICLO)
MATEMÁTICA

Volumes

Sólidos
equivalentes.

Medição de
volumes.

Unidades de
medida.

Paralelepípedo e
cubo.

Cilindro de
revolução.

Representação e
interpretação de dados

Tabelas de
frequências
absolutas e
relativas.

Gráficos de barras
e de linha.

Diagramas de
pontos, caule e
folhas, de Venn e
Carroll*.

TIC
CRIAR e INOVAR
1.Processador de texto
- Gerir documentos;
- Utilizar conteúdos obtidos em
pesquisas;
- Localizar e substituir informação;
- Formatar documentos;
- Inserir objetos (imagens, tabelas,
etc.);
- Manusear objetos;
- Personalizar esquema de página;
- Personalizar cabeçalhos e rodapés.
2.Apresentações Multimédia

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

DOMINIO
Saúde
Sexualidade
Instituições e participação
democrática;
Literacia financeira e educação para o
consumo;
Segurança rodoviária;
Risco.
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Números naturais

Potências de
base e expoente
naturais.

Multiplicação e
divisão de
potências com a
mesma base.
Regras
operatórias.

Multiplicação e
divisão de
potências com o
mesmo expoente.
Regras
operatórias.

Propriedades das
operações.
Regras
operatórias.
Números racionais não
negativos

Valores
aproximados.

Adição e
subtração de
números
racionais não
negativos.
Propriedades da
adição.

Multiplicação de
números
racionais não
negativos.
Propriedades da
multiplicação.

Potências de
expoente natural
e base racional
não negativa.

Inverso de um
número racional
positivo.

Divisão de
números
racionais não
negativos.
Reflexão, rotação e
translação

Reflexão,
rotação e
translação.

Transformações
geométricas.

Composição de
isometrias.

Simetria de
reflexão ou axial
e simetria de
rotação.

Construção de
frisos e de
rosáceas.







Média aritmética e
moda*.
Pictogramas*.
Formulação de
questões. Natureza
dos dados.
Gráficos circulares.
Extremos e
amplitude.
Situações
aleatórias*.

Relações e regularidades

Expressões
numéricas e
propriedades
das operações.

Sequências e
regularidades.

Razão.

Proporção.

Propriedade
fundamental das
proporções.

Proporcionalidade
direta.

Escalas.

Percentagens.
Números inteiros

Noção de número
inteiro.

Representação na
reta numérica.
Valor absoluto e
simétrico de um
número inteiro.

Comparação e
ordenação.

Adição e subtração
de números
inteiros.

*Tópicos não lecionados
no 5.º ano

- Gerir apresentações;
- Inserir e editar diapositivos;
- Aplicar e personalizar temas;
- Inserir objetos na apresentação
(imagens, tabelas, diagramas, etc.);
- Transições entre diapositivos;
- Animar objetos;
- Utilizar modo de apresentação.
3.Introdução à Programação
- Gerir projetos;
- Gerir personagens e cenários;
- Planear criação de aplicações;
- Decompor problemas em pequenas
partes mais simples;
- Utilizar blocos de ação;
- Utilizar estruturas condicionais;
- Utilizar estruturas de repetição;
- Detetar e corrigir erros.
SEGURANÇA,
RESPONSABILIDADE e
RESPEITO em AMBIENTES
DIGITAIS
1. As TIC
- Impacto das TIC no dia a dia.
2.Segurança
- Utilização de ferramentas digitais,
- Navegação na Internet;
- Ergonomia na utilização d
computador e/ou outros dispositivos
eletrónicos;
- Regras de utilização e criação de
palavras passe.
3.Direitos de autores
- Normas;
- Registos das fontes.
INVESTIGAR e PESQUISAR
1. Pesquisa e análise de
informação
- Utilização do navegador Web;
- Pesquisa de informação;
- Modelos de pesquisa;
- Estratégias de investigação, análise
de informação.
2. Organização e gestão da
informação
- Organização de marcadores;
- Gestão de pastas e ficheiros.
COMUNICAR e COLABORAR
1. ferramentas de comunicação e
colaboração
- Comunicação síncrona;
- Comunicação assíncrona;
- Colaboração em ambientes
fechados.
2. Apresentação e partilha
- Documentos de texto;
- Apresentações eletrónicas;
- Aplicações;
- Outros projetos.
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6º ANO (2º CICLO)
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

Tema C:
Do Portugal do século XVIII à consolidação da sociedade
liberal

Tema D:
O Século XX
1. A queda da monarquia e a 1ª República
• A queda da monarquia
• A 1ª República

1. Império e monarquia absoluta no século XVIII
• O Império Português no século XVIII
• A monarquia absoluta no tempo de D. João V
• A monarquia absoluta no tempo de D. José I

2. O Estado Novo
• O golpe militar de 28 de maio
• Salazar e o Estado Novo
• A guerra colonial

2. 1820 e o Liberalismo
• As invasões napoleónicas
• A Revolução Liberal de 1820
• A independência do Brasil
• A luta entre liberais e absolutistas

3. O 25 de abril de 1974 e o regime democrático
• A Revolução do 25 de abril
• O programa do MFA
• A consolidação do regime democrático

3. Portugal na segunda metade do século XIX
• A modernização do Reino
• A vida quotidiana

4. Portugal nos dias de hoje – sociedade e geografia humana
• A população portuguesa
• Os lugares onde vivemos
• As atividades económicas
• A ligação ao Mundo

6º ANO (2º CICLO)
CIÊNCIAS NATURAIS
TERRA AMBIENTE DE VIDA
I – PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS
SERES VIVOS
1. Trocas nutricionais entre o organismo e o
meio.
1.1 Nos animais

Os alimentos como veículo de
nutrientes.
- Como escolher os nossos alimentos?
- Órgãos do sistema digestivo do Homem –
digestão como processo de obtenção de
nutrientes;
- Características do sistema digestivo em
função do regime alimentar dos animais.

Circulação do Ar
- Movimentos respiratórios – ar inspirado e ar
expirado;
- Sistema respiratório – pulmões e vias
respiratórias;
- Sistema respiratório de um peixe.

2. Transmissão da vida
2.1 Reprodução humana e crescimento
• Caracteres sexuais;
• Sistema reprodutor;
• Fecundação e desenvolvimento do feto;
• O nascimento e os primeiros anos de vida – sua
importância.
2.2 Reprodução nas plantas
• Reprodução por sementes;
• Polinização, frutificação e disseminação;
• Germinação das sementes;
• Reprodução das plantas sem flor – reprodução por
esporos.
II - AGRESSÕES DO MEIO E INTEGRIDADE
DO ORGANISMO
1. OS MICRÓBIOS
• Micróbios causadores de doenças
• Meios de defesa contra as agressões microbianas a prevenção da doença.



Transporte de nutrientes e
oxigénio até às células
- O sangue – importância dos seus
constituintes;
- A circulação do sangue – coração e vasos
sanguíneos.

2.HIGIENE E PROBLEMAS SOCIAIS
• Higiene pessoal;
• O tabagismo. O alcoolismo. Outras drogas;
• A poluição.



Utilização de nutrientes na
produção de energia
- Evidências da respiração celular;
- Relação entre atividade física e consumo de
nutrientes.
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EDUCAÇÃO MUSICAL
TIMBRE
• Alteração tímbrica.
• Realce tímbrico.
• Combinação tímbrica.
DINÂMICA
• Legato e Staccato.
• Organização dos elementos de
dinâmica.
ALTURA
• Melodia e sentido de frase.
• Intervalos melódicos e harmónicos.
• Acordes
• Melodia.
• Harmonia.
• Polifonia.
• Sustenido, bemol e bequadro.
• Tonalidade maior e menor.
RITMO
• Quatro sons iguais numa pulsação.
• Monorritmia e Polirritmia.
• Ritmos pontuados.
• Três sons iguais numa pulsação.
• Contratempo.
• Anacrusa.
• Compassos compostos.
FORMA
• Introdução e Coda.
• Cânone e imitação.
• Contexto histórico.
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Eliminação de produtos da
atividade celular.
- Principais produtos de excreção;
- Breve referência à pele e aos órgãos do
sistema urinário.
1.2 Nas plantas

Como se alimentam?
- Captação de água e sais minerais;
- A água e os sais minerais na planta;
- As plantas elaboram o seu alimento –
fotossíntese
Fatores intervenientes na atividade
fotossintética.
Produtos resultantes.
- Acumulação de reservas.


Importância das plantas para o
mundo vivo
- As trocas gasosas nas plantas – qualidade do
ar;
- As plantas, fonte de alimento e de matériasprimas.

6º ANO (2º CICLO)
EDUCAÇÃO VISUAL

TÉCNICA
Cor:
. Caraterísticas,
qualidades e
simbologia
REPRESENTAÇÃO
Espaço:
. Interações dos objetos
. Elementos físicos
. Representação
bidimensional
DISCURSO
Património:
. Conceito
. Papel e influência na
sociedade
-Reconhecer o papel do
discurso no âmbito das
trajetórias históricas
PROJETO
Comunicação:
. Princípios básicos da
criação de um discurso
gráfico
-Desenvolver a
capacidade de
avaliação crítica
-Dominar atividades
coordenadas e
interligadas para a
realização de um
objetivo.

EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA

TÉCNICA
Materiais:
-Origem e propriedades
dos materiais: Papéis,
Plásticos/Metais,
Madeiras/Têxteis)
-Transformação das
principais matériasprimas
- Reciclagem
DISCURSO
Fabrico e
Construções:
-Processos técnicos de
fabrico e de construção
REPRESENTAÇÃO
Movimentos e
Mecanismos:
-Tipos de movimento
-Operadores mecânicos
de transmissão e
transformação do
movimento
PROJETO
Estruturas
Resistentes:
-Tipos de estrutura
-Forma/função das
estruturas
Higiene e Segurança
do Trabalho

EDUCAÇÃO FÍSICA
ATITUDES
1.Cumprimento das regras de
segurança e de higiene;
2.Colaboração na preparação e
arrumação do material;
3.Cumprimento das regras do
espírito desportivo;
4.Cooperação com os
companheiros.
ATLETISMO
Corrida de velocidade (40 m);
Corrida de estafetas; Salto em
comprimento (“voo na
passada”); Salto em altura
(técnica de “tesoura”);
Lançamento (arremessa de
bola)
BASQUETEBOL
Origem e objetivo do jogo;
Conhecimento das regras e
arbitragem; Receção e passe
com as duas mãos, drible de
proteção e de progressão,
lançamento parado e na passada
a diferentes distâncias,
desmarcação, enquadramento
ofensivo e defensivo
CONDIÇÃO FÍSICA
Capacidades físicas:
Resistência, Força, Velocidade,
Flexibilidade e Agilidade;
Indicadores da Aptidão Física
(frequência respiratória e
cardíaca, recuperação);
Compreensão das relações entre
o exercício físico, a
recuperação, o repouso e a
alimentação; Velocidade (30
m), Resistência (milha), Força
abdominal; Força superior
(número de execuções em 30
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GINÁSTICA DE
APARELHOS Identificação dos aparelhos e
exercícios; Boque - Saltos de
eixo e entre-mãos; Plinto: Salto de barreira; Rolamento à
frente; Minitrampolim – ½
Pirueta e Carpa com pernas
afastadas; Paralelas
Assimétricas – Subida de
frente, Rolamento à frente (c/
ajuda), troca de pernas com
rotação
Paralelas Simétricas –
Balanços em apoio radial;
Trave/banco sueco –
Deslocamentos à frente,
Afundo, Avião e Saída em
extensão
GINÁSTICA NO SOLO Rolamento à frente,
Rolamento à retaguarda
engrupado, Avião, Roda
(c/ajuda), Elementos de
ligação, Pino de cabeça e de
braços com apoio no espaldar
RAQUETES (TÉNIS)
Conhecimento das regras e
gestos técnicos; Pega da
raquete; Batimento à esquerda
ou à direita com adequação
dos apoios; Posição base;
Serviço por baixo
Leitura da trajetória da bola e
preparação do batimento;
Enquadramento após o
batimento
VOLEIBOL - Conhecimento
das regras, da origem, do
objetivo e dos principais
gestos técnicos; Serviço por

EDUCAÇÃO
MORAL E
RELIGIOSA
CATÓLICA
Religião e
Experiência
Religiosa
A. Compreender o
que são o fenómeno
religioso e a
experiência religiosa.
B. Construir uma
chave de leitura
religiosa da
pessoa, da vida e da
história.
Cultura Cristã e
Visão Cristã da Vida
E .Identificar o
núcleo central do
Cristianismo
e do Catolicismo
F. Conhecer a
mensagem e cultura
bíblicas.
G .Identificar os
valores evangélicos.
L. Reconhecer
exemplos relevantes
do património
artístico criados com
um fundamento
religioso.

Ética e Moral
O. Reconhecer a
proposta do agir ético
cristão em situações
vitais do quotidiano.
P. Promover o bem
comum e o cuidado
do outro.
Q. Amadurecer a sua
responsabilidade
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segundos); Força inferior (salto
de extensão); Flexibilidade;
Peso e altura (IMC)
FUTEBOL
Origem e objetivo do jogo;
Conhecimento das regras
básicas; Enquadramento com a
baliza, remate, passe, condução
de bola, apoio e desmarcação,
marcação do adversário direto,
ação do G/R

baixo; Manutenção da bola no
ar; Receção da bola em passe
ou manchete em função da
trajetória; Jogo 2x2
LUTA - Conhecimento da
origem, objetivo, regras e o
modo de execução das
principais técnicas;
Cumprimento das regras em
combate; Respeito da
integridade física do
companheiro; Realização das
ações, em pé e no solo: Dupla
prisão de pernas com rotação,
Prisão de braço por dentro
com rotação,
Em guarda a quatro,
enquadramento frontal e
recuperação da posição de pé.

perante a pessoa, a
comunidade e o
mundo.
R. Identificar o
fundamento religioso
da moral cristã.
S. Reconhecer, à luz
da mensagem cristã,
a dignidade da
pessoa humana.

5.4. – Plano Curricular do 3º Ciclo
7º ANO (3º CICLO)
PORTUGUÊS
ORALIDADE
Interação discursiva
Regras de interação; informação, explicação, esclarecimento;
retoma e resumo de ideias; apresentação de propostas e sugestões
Interpretação de texto
Tema, assunto; informação essencial e acessória; deduções e
inferências
Intencionalidade comunicativa
Manifestação de ideias e pontos de vista
Registo e tratamento de informação
Ideias‐chave; notas; síntese
Produção de texto
Narrativa Géneros escolares (complexidade crescente):
apresentação de tema; argumentação
Planificação do texto (tópicos)
Informação pertinente, pesquisa sob orientação; recurso pontual a
suportes tecnológicos
Vocabulário e estruturas frásicas: fluência e correção
LEITURA
Géneros escolares: texto de características expositivas; artigo de
opinião
Textos de características: narrativas; descritivas
Texto biográfico, comentário, reportagem, entrevista, texto
publicitário
Interpretação de texto
Antecipação de conteúdos e confronto com o texto
Tema, ideia principal; pontos de vista e universos de referência
Causa e efeito; facto e opinião
Deduções e inferências
Estrutura do texto (partes) e sentido global do texto
Continuidade, progressão temática, coerência e coesão textual
(repetições; substituição por pronomes, por sinónimos e
equivalentes; referência por possessivos; conectores; ordenação
correlativa de tempos verbais)
Pontos de vista, apreciações críticas (expressão e fundamentação)
Organização e tratamento da informação
Notas, tópicos; ideias‐chave
ESCREVER
Produção escrita
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA
Textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes
épocas e de géneros diversos
Textos selecionados (Listagem PNL)
Interpretação de texto
Texto poético: estrofe, verso, refrão, rima, esquema rimático
Tema, ideia principal, pontos de vista e universos de referência
Estruturação do texto (partes) e sentido global do texto
Comparação de textos de diferentes géneros
Valores culturais
Recursos expressivos estudados nos ciclos anteriores (retoma) Aliteração,
pleonasmo e hipérbole; valor semântico da pontuação
Produção oral e escrita
Leitura expressiva: individual ou em grupo; recitação; dramatização
Expressão de ideias pessoais sobre o texto
Comentário de texto
Escrita de textos diversos
GRAMÁTICA
Classes de palavras
Classes de palavras estudadas nos ciclos anteriores (retoma)
Verbo principal: transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e
indireto
Advérbio: de dúvida, de inclusão, de exclusão, de designação, relativo e
conectivo
Determinante: indefinido, relativo e interrogativo
Pronome relativo
Conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e
explicativa
Conjunção subordinativa: causal e temporal
Locução: prepositiva, adverbial
Morfologia e lexicologia
Modos e tempos verbais (simples e compostos)
Paradigmas flexionais dos verbos regulares da 1.ª, da 2.ª e da 3.ª conjugação
(sistematização)
Verbos irregulares; verbos defetivos (impessoais e unipessoais)
Formação de palavras complexas: derivação (afixal e não‐afixal) e
composição (por palavras e por radicais)
Palavras compostas: plural
Palavras complexas: significado
Sintaxe
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Géneros escolares (complexidade crescente): texto de
características expositivas; texto de características argumentativas
Texto de características narrativas
Comentário
Resumo e síntese de texto de características expositivas
Expressão de conhecimentos: resposta a questões e a instruções de
trabalho
Planificação, textualização e revisão
Planificação: recolha de informação; objetivos; organização de
informação segundo categoria ou género
Textualização: caligrafia; ortografia; pontuação; vocabulário e
estruturas sintáticas (diversificação); ordenação e hierarquização da
informação; estruturação do texto; adequação a diferentes públicos
e finalidades comunicativas; princípios do trabalho intelectual
(identificação de fontes)
Revisão: correção, adequação e reformulação

Funções sintáticas estudadas nos ciclos anteriores (retoma) Sujeito:
subentendido e indeterminado
Pronome pessoal em adjacência verbal: em frases afirmativas; em frases que
contêm uma palavra negativa; em frases iniciadas por pronomes e advérbios
interrogativos; com verbos antecedidos de certos advérbios
Frase ativa e frase passiva (consolidação)
Discurso direto e discurso indireto (alargamento)
Coordenação entre orações: coordenação sindética e assindética; orações
coordenadas copulativas, adversativas, disjuntivas, conclusivas e
explicativas
Subordinação entre orações: oração subordinante; orações subordinadas
adverbiais causais e temporais; orações subordinadas adjetivas relativas

7º ANO (3º CICLO)
LÍNGUA ESTRANGEIRA I
INGLÊS

Compreensão Oral /Listening
- Compreender, com ajuda, discursos simples
quando se fala de forma clara e pausada 1. Seguir
instruções dadas pelo professor em inglês. 2. Identificar
o tema do discurso. 3. Entender expressões relacionadas
com os seus interesses (passatempos, música, animais
de estimação, computadores). 4. Seguir conversas sobre
assuntos que lhe são familiares. 5. Entender
informações e perguntas simples, que lhe são dirigidas,
sobre as áreas geográficas estudadas.
- Compreender conteúdos muito simples em
programas produzidos para o seu nível em meios
áudio/audiovisuais 1. Identificar o contexto do
discurso. 2. Identificar a ideia principal (canções, video
clips, programas de TV).

LÍNGUA ESTRANGEIRA II
FRANCÊS
Unité 0 - La France
• La France et la langue française
• Saluer et prendre congé
Grammaire:
• Les présentatifs.
• Les expressions de cause et de fin.
Unité 1 - L’école
• L’école et le matériel scolaire
• Le temps chronologique (Les heures, les
moments de la journée, la date, …)
Grammaire:
− Les articles définis et indéfinis.

Unité 4 - Les sorties
• La caractérisation personnelle (les
goûts et les préférences)
Grammaire:
− Les verbes ALLER et FAIRE au
présent de l’indicatif.
− Le «Futur proche».
− Les préposions de localisation.
− La négation.

− Le verbe (Y) AVOIR au présent de

− Les pronoms personnels

l’indicatif.

compléments.

− La négation.

Leitura/Reading
- Ler textos breves sobre assuntos do seu interesse
1. Identificar sinais e avisos usados em locais públicos
2. Interpretar informação específica em documentos
(horários, mapas). 3. Entender mensagens breves (emails, SMS). 4. Identificar a ideia principal e a
informação essencial em textos diversificados (folhetos,
anúncios, ementas).
- Utilizar dicionários bilingues para consulta 1.
Identificar algumas abreviaturas no dicionário. 2. Saber
aplicar a informação recolhida no âmbito da
compreensão.
- Ler pequenos textos adaptados de leitura extensiva
1. Entender pequenos textos narrativos de leitura
extensiva com vocabulário familiar.

− Les nombres.

Interação Oral/Spoken Interaction
- Interagir, com alguma ajuda, com um interlocutor
em situações familiares previamente preparadas 1.
Formular perguntas e dar respostas (convites, sugestões,
pedidos de desculpa). 2. Indicar concordância e
discordância. 3. Dar conselhos (you should .../you
shouldn’t…). 4. Pedir informações em lojas e serviços
públicos. 5. Estabelecer comparações entre as suas
vivências e as dos outros. 6. Iniciar uma conversa de

Unité 3 - La famille
• L’identification (profession,
caractérisation physique et
psychologique)
• La famille (liens de parenté, fêtes de
famille, sentiments…)
Grammaire:
− Le masculin et le féminin des noms
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Unité 2- Les gens
• L’identification (prénom, nom, âge,
adresse, nationalité, état civil).
• Les liens de parenté
Grammaire:
− Les nombres.

Unité 5 - La journée
• La routine
• La maison
• l’alimentation
Grammaire:
− Les verbes pronominaux.
− Les verbes MANGER et BOIRE

− Les verbes ÊTRE, S’APPELER,

au présent de l’indicatif.

HABITER au présent de l’indicatif.

− Les partitifs.

− Pronoms personnels.

−

Cause et but.

− Prépositions de lieu.
− le féminin des nationalités.

et des adjectifs.

Unité 6 - La ville
• Le milieu urbain
• Les moyens de transports
• La météorologie
• Les vacances et les voyages
Grammaire:
− Les déterminants
démonstratifs.
− Les pronoms relatifs.
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uma forma elementar, sobre acontecimentos presentes,
passados e futuros.
- Interagir, com alguma ajuda, em diferentes tipos
de registo 1. Adequar a forma de tratamento ao
interlocutor e ao contexto em situações de role play.
Produção Oral/Spoken Production
- Produzir, com alguma ajuda, sons, entoações e
ritmos da língua 1. Usar a pronúncia e o ritmo
adequados em expressões e frases familiares. 2. Usar a
entoação adequada em frases afirmativas, interrogativas
e exclamativas.
- Expressar-se com vocabulário simples sobre
assuntos familiares, em situações previamente
preparadas 1. Descrever-se a si e descrever a família e
pessoas conhecidas (traços físicos relevantes e traços
dominantes de personalidade). 2. Falar sobre atividades
escolares que ocorreram no passado. 3. Falar sobre
atividades de lazer do seu meio cultural (localidade e
país). 4. Descrever resumidamente locais, atividades e
acontecimentos (casa, escola). 5. Comparar pessoas e
locais. 6. Exprimir gostos, hábitos e preferências.
Escrita/Writing
- Interagir com linguagem simples sobre assuntos do
dia a dia 1. Preencher uma ficha com informação
pessoal em serviços públicos (nome, data, idade,
filiação, género, morada). 2. Pedir e dar informações
por SMS e e-mail.
- Produzir pequenos textos, de 25 a 35 palavras, com
linguagem simples e frequente 1. Escrever sobre
pessoas, objetos e rotinas. 2. Escrever diálogos com
encadeamento lógico. 3. Contar um episódio ou
acontecimento, de forma limitada, com a ajuda de
tópicos ou imagens, que identifiquem a sequência.

− Le singulier et le pluriel des noms et

− Les verbes POUVOIR et

des adjectifs.

VOULOIR au présent de

− Le verbe AIMER au présent de

l’indicatif.

l’indicatif.
− Les déterminants possessifs.

− Les mots interrogatifs.

Domínio Intercultural/Intercultural Domain
Compreender a estrutura geográfica e
organizacional das Ilhas Britânicas e dos Estados
Unidos 1. Reconhecer a diferença entre Grã-Bretanha e
Reino Unido. 2. Localizar no mapa algumas das
principais cidades no Reino Unido. 3. Identificar alguns
estados e algumas cidades importantes nos Estados
Unidos da América.
- Identificar alguns países da União Europeia. 1.
Associar nacionalidades a países.
- Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e o
dos outros para compreender diferentes formas de
estar e de viver 1. Comparar agregados familiares
(hábitos diários, formas de relacionamento). 2.
Comparar tipos de habitação e relacioná-los com o meio
envolvente. 3. Comparar celebrações da escola
(atividades culturais, atividades desportivas, dias
especiais, projetos escolares). 4. Identificar e localizar
serviços (lojas, centros culturais e desportivos,
instituições). 5. Identificar comportamentos adequados
em espaços públicos diversos.
Léxico e Gramática/Lexis and Grammar
- Compreender formas de organização do léxico e
conhecer algumas estruturas frequentes do
funcionamento da língua
- Adjectives: Estabelecer comparações usando o
comparativo de inferioridade, igualdade e superioridade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA
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(formas regulares e irregulares); Usar o superlativo
(formas regulares e irregulares).
- Connectors :Usar when e while.
- Pronouns: Usar myself, yourself, herself, himself,
ourselves, yourselves, themselves (reflexive); Usar
somebody, someone, something, somewhere em frases
afirmativa; Usar anybody, anyone, anything, anywhere
em frases negativas e interrogativas; Usar nowhere, no
one, nobody, nothing em frases com o verbo na
afirmativa, mas que exprimem uma ideia negativa.
- Prepositions: Usar across, through, towards
(movement); Usar adjective + preposition (I’m afraid of
dogs, I’m good at sport).
- Verbs: Usar os verbos to be, there + to be, to have
(got), no past simple, nas formas afirmativa, negativa e
interrogativa; Usar verbos regulares e irregulares mais
frequentes, no past simple, nas formas afirmativa,
negativa e interrogativa; Usar o verbo to do, como
auxiliar, no past simple, nas formas negativa e
interrogativa; Usar os verbos no future, com will/won’t
+ bare infinitive; Expressar a ideia de futuro com going
to e com present continuous; Usar os modal verbs
will/won’t, may/might, should/shouldn’t; Usar os
verbos no past continuous; Referir-se a duas ações no
passado, utilizando when + past continuous + past
simple; Reconhecer e utilizar alguns phrasal verbs nos
tempos verbais estudados (look after, take off, fill in)
- Word Formation: Reconhecer alguns compounds
(bookshelf, staircase); Reconhecer processos de
formação de palavras por prefixação e sufixação
(happy/unhappy, happy/happiness, teach/teacher).
- Lexical Chunks: Apropriar-se de novos itens
lexicais, relacionados com as áreas temáticas previstas
no domínio intercultural.
- Language Awareness: To be + adjective (I’m cold).
Past Simple com auxiliar: I didn’t go to school; Uso de
tonight, tomorrow, this weekend… para planos futuros
com o present continuous.

7º ANO (3º CICLO)
MATEMÁTICA

CIÊNCIAS NATURAIS

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

TEMA A
NÚMEROS E OPERAÇÕES
(NO)
• Números racionais
GEOMETRIA E MEDIDA
(GM)
• Alfabeto Grego
• Figuras Geométricas
- Linhas poligonais e polígonos
- Quadriláteros
• Paralelismo, congruência e
semelhança

TERRA EM
TRANSFORMAÇÃO
• Dinâmica externa da Terra
• Estrutura e dinâmica interna da
Terra
• Consequências da dinâmica
interna da Terra
• A Terra conta a sua história
• Ciência geológica e
sustentabilidade da vida na Terra

• Medida
- Mudanças de unidade de
comprimento e
incomensurabilidade
- Áreas de quadriláteros
- Perímetros e áreas de figuras
semelhantes
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TEMA 1:
DAS SOCIEDADES
RECOLETORAS ÀS
PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES
• As sociedades recoletoras e as
primeiras sociedades produtoras
• Uma civilização dos grandes
rios: civilização egípcia, hebraica e
fenícia
TEMA B
A HERANÇA DO
MEDITERRÂNEO ANTIGO
• Os gregos no século V a.C.
• Atenas e o espaço mediterrâneo
• A Democracia na época de
Péricles
• Religião e cultura

A TERRA: ESTUDOS E
REPRESENTAÇÕES
● A Geografia e o Território
● A representação da
superfície terrestre
● A localização dos
diferentes elementos da
superfície terrestre

TEMA 2:
O MEIO NATURAL

Clima e formações
vegetais
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FUNÇÕES (FSS)
• Funções
- Definição de função
- Operações com funções
numéricas
- Sequências e sucessões
ÁLGEBRA (ALG)
• Expressões algébricas
• Raízes quadradas e cúbicas
• Equações algébricas
• Figuras Geométricas
ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE DADOS
(OTD)
• Medidas de localização

• O mundo romano no apogeu do
Império
• O Mediterrâneo romano nos
séculos I e II.
• Economia, sociedade e poder
imperial
• A civilização romana
• Origem e difusão do cristianismo

● Estado do tempo e clima
● Zonas climáticas e seus
biomas
● Impactes da ação
humana na alteração e ou
degradação de ambientes
biogeográficos

TEMA C

O Relevo

A FORMAÇÃO DA
CRISTANDADE OCIDENTAL
E A EXPANSÃO ISLÂMICA
• A Europa do século VI ao século
IX
• A sociedade europeia nos séculos
IX a XII
• A península Ibérica: dois mundos
em presença

● Grandes conjuntos de
relevo
● Dinâmica de uma bacia
hidrográfica
● Dinâmica do litoral

TEMA D
PORTUGAL NO CONTEXTO
EUROPEU DOS SÉCULOS XII
A XIV
• Desenvolvimento económico,
relações sociais e poder político;
Lisboa nos circuitos do comércio
europeu
• Cultura, arte e religião

7º ANO (3º CICLO)
CIDADANIA E DESENVLVIMENTO

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC

CRIAR e INOVAR

DOMINIO
Direitos Humanos
Igualdade de Género
Interculturalidade
Educação Ambiental
Média

Edição de imagem
- Gestão de projeto de imagem
- Transferir imagens capturadas para o computador
- Utilização das ferramentas
- Utilização de filtros
- Utilizar e gerir camadas
- Manipulação de imagens
- Exportar imagem
Edição de vídeo e som
- Transferir vídeo capturado para o computador
- Gerir projeto de vídeo
- Inserir elementos multimédia (vídeo, imagem, som e texto)
na linha de tempo
- Gerir elementos multimédia na linha do tempo- Aplicar
efeitos de vídeo e som num projeto
- Exportar vídeo
- Capturar áudio a partir do microfone
- Exportar áudio
Modelação 3D

- Gerir projetos de modelação 3D
- Adicionar formas
- Manipular câmara
- Gerir objetos
- Manipular objetos no plano de trabalho
- Exportar modelos
Apresentações Multimédia

- Gerir apresentações
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA
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- Inserir e editar diapositivos
- Aplicar e personalizar temas
- Inserir objetos na apresentação (imagens, tabelas, diagramas,
etc.)
- Manusear objetos
- Transições entre diapositivos
- Animar objetos
- Editar cabeçalho e rodapé
- Utilizar modo de apresentação
SEGURANÇA, RESPNSABILIDADE e RESPEITO em
AMBIENTES DIGITAIS
Sistemas Operativos

- Utilização do sistema operativo
- Instalação/desinstalação de aplicações
Segurança

- Proteção da privacidade
- Utilização de ferramentas digitais
- Análise da veracidade de textos e mensagens
Direitos de autor

- Respeitar normas na utilização de imagem, som e vídeo
- Identificar riscos do uso inapropriado de imagens, sons e
vídeos
INVESTIGAR e PESQUISAR
Pesquisa e análise de informação

- Utilização do navegador web
- Pesquisa de informação
- Modelos de pesquisa
- Estratégias de investigação, pesquisa e análise de informação
Organização e gestão da informação

- Organização de marcadores
- Gestão de pastas e ficheiros
COMUNICAR e COLABORAR
Ferramentas de comunicação e colaboração

- Comunicação síncrona
- Comunicação assíncrona
- Colaboração em ambientes fechados
Apresentação e partilha

- Imagens
- Vídeos e som
- Modelos tridimensionais
- Apresentações eletrónicas
- Outros projetos

7º ANO (3º CICLO)
FÍSICO-QUÍMICA
TERRA NO ESPAÇO
• Universo
• Distâncias no Universo
• Sistema Solar
• A Terra, a Lua e forças
gravíticas
• Forças
TERRA EM
TRANSFORMAÇÃO
• Constituição do mundo
material
• Substâncias e misturas de
substâncias
• Propriedades físicas e
químicas das substâncias

EDUCAÇÃO VISUAL
TÉCNICA
Representação de formas
geométricas
. Materiais básicos do desenho
técnico
. Ângulos
. Tangências
. Espirais, óvulo, ovais e arcos
. Escalas
. Cotagem
. Sistemas de projeção e
codificação: Sistema Europeu e
Axonometrias
REPRESENTAÇÃO
Desenho expressivo
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EDUCAÇÃO FÍSICA
ATITUDES
1.Cumprimento das regras de
segurança e de higiene;
2.Colaboração na preparação e
arrumação do material;
3.Cumprimento das regras do
espírito desportivo; 4.Cooperação
com os companheiros em situação
de exercício e de competição.
ATLETISMO
Corrida de velocidade; Corrida de
estafetas; Salto em comprimento;
Salto em altura; Lançamento de
bola
BASQUETEBOL
Conhecimento das regras e
arbitragem; Receção e passe com

GINÁSTICA DE
APARELHOS
Boque – Salto Entre-mãos;
Plinto: Saltos de Eixo e Entremãos; Rolamento à frente;
Minitrampolim – Pirueta, Carpa,
Mortal engrupado; Paralelas
Assimétricas – Subida de frente,
Troca de pernas e saída;
Paralelas Simétricas – Balanços
com saída à frente; Trave/banco
sueco – Deslocamentos à frente
e à retaguarda, Afundo, Avião,
½ Volta, Saída em extensão
com ½ pirueta
GINÁSTICA NO SOLO
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• Separação das substâncias de
uma mistura
• Transformações físicas e
químicas
algébricas

. Instrumentos de registo,
materiais e técnicas
. Representação de formas
. Tecnologias digitais na
representação
.Tipologias de representação
expressiva
DISCURSO
Sólidos e poliedros
. Superfície/sólido
. Elementos de construção de
poliedros
. Planificações de sólidos
. Discurso geométrico bi e
tridimensional
PROJETO
Design
. Princípios e metodologia
.Aplicar princípios básicos do
Design na resolução de
problemas
.Papel da observação no
desenvolvimento do projeto

as duas mãos, drible de proteção e
de progressão, lançamento parado
e na passada a diferentes
distâncias, desmarcação,
enquadramento ofensivo e
defensivo; Ressalto ofensivo
CONDIÇÃO FÍSICA
Capacidades físicas: Resistência,
Força, Velocidade, Flexibilidade e
Agilidade
Compreensão das relações entre o
exercício físico, a recuperação, o
repouso e a alimentação, na
melhoria da Aptidão Física. Peso e
altura (IMC)
FUTEBOL
Objetivo e regras do jogo;
Enquadramento ofensivo e
defensivo, remate, passe seletivo,
condução de bola, apoio e
desmarcação, aclaramento,
marcação do adversário direto,
ação do G/R

Rolamento à frente e à
retaguarda de pernas afastadas,
Rolamento à frente saltado,
Roda, Elementos de ligação,
Pino de braços (c/ajuda).
BADMINTON
Conhecimento das regras e
execução adequada das ações
técnico-táticas.
VOLEIBOL
Conhecimento das regras do
jogo e das ações técnico-táticas;
Serviço por baixo em
profundidade; Receção da bola
em passe ou manchete em
função da trajetória da bola; 2º
toque através de passe ou
finalização.
ANDEBOL
Conhecimento e aplicação das
regras e das principais ações
técnico-táticas.

7º ANO (3º CICLO)
TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO







A informação, o
conhecimento e o mundo
das tecnologias
Pesquisa de informação
na Internet
Análise da informação na
Internet
Produção e edição de
documentos
Produção e edição de
apresentações
multimédia.

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
(Complemento à Educação
Artística)
Tecnologia e sociedade
– Tecnologia e desenvolvimento
social
– Impacto social e ambiental das
tecnologias
– Tecnologia e consumo
Processo tecnológico
– O objeto técnico
– Planeamento de um projeto
– Pesquisa técnica/tecnológica
– Propostas de resolução de
problemas passíveis de serem
solucionados na aula
Conceitos, princípios e
operadores tecnológicos
– Análise e/ou construção de um
ou mais objetos técnicos
– Conceitos e operadores
tecnológicos inseridos no
programa da disciplina, em
especial:
– energia, materiais, mecanismos,
metrologia, e comunicação
– normas de higiene e segurança

MÚSICA
(Complemento à Educação Artística)
TIMBRE

Família de Timbres

Mistura Tímbrica

Combinação de Timbres
DINÂMICA

Organização de elementos
dinâmicos
ALTURA

Textura

Combinação de linhas
horizontais e verticais

Homofonia e polifonia

Tonalidade

Acordes
DURAÇÃO

Pulsação

Som e silêncio organizados
com a pulsação

Compassos simples e
compostos

Andamentos

Padrões Rítmicos

Monorritmia /Polirritmia

Ritmos pontuados
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FORMA
Organizações elementares
Elementos repetitivos
Formas elementares
Formas Cíclicas
Ostinato
Imitação
Introdução/Interlúdio/Coda

EDUCAÇÃO MORAL E
RELIGIOSA CATÓLICA

Religião e Experiência
Religiosa
A. Compreender o que são o
fenómeno religioso e a
experiência religiosa.
B. Construir uma chave de
leitura religiosa da pessoa, da
vida e da história.
C. Identificar o núcleo central
das várias tradições religiosas.
D. Promover o diálogo interreligioso como suporte para a
construção da paz e a
colaboração entre os povos.

Cultura Cristã e Visão
Cristã da Vida
E. Identificar o núcleo central
do Cristianismo e do
Catolicismo
F. Conhecer a mensagem e
cultura bíblicas.
G. Identificar os valores
evangélicos.
H. Articular uma perspetiva
sobre as principais propostas
doutrinais da Igreja Católica.
I. Conhecer o percurso da
Igreja no tempo e o seu
contributo para a construção da
sociedade.
J. Descobrir a simbólica cristã.

Ética e Moral
O. Reconhecer a proposta do
agir ético cristão em situações
vitais do quotidiano.
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P. Promover o bem comum e o
cuidado do outro.
Q. Amadurecer a sua
responsabilidade perante a
pessoa, a comunidade e o
mundo.
R. Identificar o fundamento
religioso da moral cristã.
S. Reconhecer, à luz da
mensagem cristã, a dignidade
da pessoa humana.

7º ANO (3º CICLO)
OFERTA COMPLEMENTAR: OFICINA CRIATIVA
ESCREVER
Género/Formato Textual
Tema e Pertinência da Informação~
Organização e Coesão Textuais
Morfologia, Sintaxe e Pontuação
Ortografia
Criatividade

ORALIDADE
Expressão oral:
Clareza e objetividade
Expressividade e fluência
Correção linguística
Criatividade

8º ANO (3º CICLO)
PORTUGUÊS
ORALIDADE
Interação discursiva
Retoma e resumo de ideias; informação complementar
Relacionação com outros conhecimentos
Debate e justificação de opiniões
Interpretação de texto
Tema e assunto; tópicos
Informação objetiva e informação subjetiva
Intencionalidade comunicativa (consolidação)
Manifestação de ideias e pontos de vista
Registo e tratamento de informação
Ideias‐chave; notas; síntese
Produção de texto
Géneros escolares (complexidade crescente): apresentação de
tema; argumentação
Informação; explicação
Planificação do texto (tópicos)
Informação pertinente, pesquisa sob orientação, citação;
recurso pontual a suportes tecnológicos
Recursos verbais e não verbais: complexificação e adequação
Vocabulário e estruturas frásicas: diversidade
Variação da língua
Plano fonológico, lexical e sintático; contextos geográficos

LEITURA
Géneros escolares: texto de características expositivas,
artigo de opinião
Texto de características narrativas
Texto biográfico, páginas de diário e de memórias;
comentário; reportagem, carta de apresentação
Interpretação de texto
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Texto biográfico; páginas de diário e de memórias; comentário
subordinado a tópicos; carta de apresentação Plano, resumo e síntese de
texto de características expositivas
Expressão de conhecimentos: resposta a questões, a instruções de
trabalho (foco da pergunta)
Planificação, textualização e revisão
Planificação: planos; organização de informação segundo
características ou género
Textualização: ortografia; pontuação; vocabulário e estruturas
sintáticas (diversificação); ordenação ehierarquização da informação;
estruturação do texto; adequação a diferentes públicos e finalidades
comunicativas; princípios do trabalho intelectual (citação); uso
criterioso das tecnologias da informação e comunicação
Revisão: correção, adequação e reformulação
EDUCAÇÃO LITERÁRIA
Textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros
diversos
Textos selecionados (Listagem PNL)
Interpretação de texto
Texto dramático: ato, cena, fala e indicação cénica; diálogos, monólogos e
apartes; personagens (diferentes pontos de vista)
Tema, ideias principais, pontos de vista e universos de referência
Estruturação do texto (partes e subpartes) e sentido global do texto
Comparação de textos; relações de intertextualidade
Valores culturais e éticos
Recursos expressivos: antítese, eufemismo, ironia
Produção oral e escrita
Leitura expressiva: individual ou em grupo; recitação; dramatização
Expressão de ideias pessoais e problematização de sentidos sobre os textos
Comentário de textos
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Tema, ideias principais; pontos de vista e universos de
referência
Causa e efeito
Deduções e inferências
Elementos de persuasão
Relações intratextuais: semelhança, oposição, causa –
consequência, parte – todo e genérico – específico
Estrutura do texto: partes, subpartes e sentido global do
texto
Pontos de vista e apreciações críticas: fundamentação;
suportes textuais e espaços de circulação
Organização e tratamento de informação
Notas; ideias‐chave
Variação da língua
Plano lexical e sintático; contextos históricos e
geográficos

Relações de obras literárias com outros discursos artísticos
Escrita, individual e coletiva, de textos diversos
GRAMÁTICA
Classes de palavras
Conjunção subordinativa: condicional, final, comparativa, consecutiva,
concessiva e completiva; locução conjuncional
Sintaxe
Pronome pessoal em adjacência verbal: em orações subordinadas; na
conjugação do futuro e do condicional
Funções sintáticas: modificador do nome (restritivo e apositivo)
Subordinação entre orações: subordinadas adverbiais condicionais, finais,
comparativas, consecutivas e concessivas; subordinadas substantivas
completivas (função de complemento direto)
Divisão e classificação de orações
Lexicologia
Neologismos
Palavras polissémicas e palavras monossémicas
Campo semântico
Relações semânticas: sinonímia, antonímia, hiperonímia e holonímia

ESCRITA
Produção escrita
Géneros escolares (complexidade crescente): texto de
características expositivas; texto de características
argumentativas

8º ANO (3º CICLO)
LÍNGUA ESTRANGEIRA I
INGLÊS
Compreensão Oral/Listening
- Compreender conteúdos simples reproduzidos em meios
áudio/audiovisuais adequados ao nível de conhecimentos do
aluno 1. Identificar o conteúdo principal do que ouve e vê. 2.
Identificar os intervenientes no discurso. 3. Identificar a sequência
do discurso.
- Conhecer diferentes tipos de registo com alguma facilidade
1. Distinguir entre discurso formal e informal. 2. Reconhecer
características do interlocutor/emissor através do registo utilizado.
Leitura/Reading
- Ler textos breves de tipologia diversificada 1. Entender cartas
pessoais sobre assuntos familiares. 2. Entender textos narrativos
sobre temas abordados no domínio intercultural (personalidades
do meio artístico, o mundo dos adolescentes). 3. Identificar
informação essencial em textos adaptados de jornais e revistas.
- Utilizar dicionários monolingues para consulta 1. Reconhecer
a organização do dicionário. 2. Identificar algumas abreviaturas
do dicionário. 3. Saber procurar entradas e seus significados. 4.
Saber procurar colocações associadas a alguns verbos estudados
(make/do, know/meet). - Ler pequenos textos adaptados de
leitura extensiva 1. Identificar as personagens e a sua descrição.
2. Compreender os acontecimentos e a sua sequência.

Interação Oral/Spoken Interaction
- Participar num diálogo simples, previamente
preparado, podendo pedir ajuda e reformular: 1.
Formular perguntas e dar respostas sobre vivências dos
jovens em diferentes meios culturais (hábitos alimentares,
modas, hobbies). 2. Usar vocabulário adequado aos temas
estudados no domínio intercultural. 3. Entender e trocar
ideias em situações quotidianas previsíveis. 4. Formular
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA

LÍNGUA ESTRANGEIRA II
FRANCÊS

Unité 0 - La francophonie
La France et le français dans le
monde ;
Les caractéristiques physiques ;
Le caractère.

Unité 4 - L’alimentation
Les aliments ;
Les boissons ;
Les couverts ;
Les plats.

Grammaire:

Grammaire:

·
Rappel des contenus lexicaux et
grammaticaux déjà acquis.
Unité 1 - Les temps-livres
Les loisirs ;
Les sports.

·
Les articles partitifs;
·
Les verbes manger et boire ;
·
L’expression de quantité.
Unité 5 - Le commerce
Les magasins ;
Les produits.

Grammaire:

·
Le présent de l’indicatif ;
·
Les déterminants et les pronoms
possessifs.
Unité 2 - La mode
Les vêtements ;
Les chaussures ;
Les accessoires.
Grammaire:

·
Les nombres ;
·
Les déterminants et les pronoms
démonstratifs ;
·
L’expression de la négation.
Unité 3 - Les voyages
- Les moyens de transports ;
- La gare ;
- L’aéroport.

Grammaire:

·
Les comparatifs et les
superlatifs ;
·
Le futur simple.
Unité 6 - La santé
Les maladies/problèmes
Les symptômes ;
Les traitements.
Grammaire:

·
Les pronoms personnels C.D
e C.I. ;
·
L’Impératif ;
·
L’expression de la cause.

Grammaire:

·
·

Le passé composé ;
L’expression du temps.
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hipóteses prováveis. 5. Iniciar, manter ou terminar uma
conversa breve.
- Produzir diálogos breves e simples em contextos
diferenciados: 1. Pedir, dar e receber informações, em
situações do quotidiano (compra de bilhetes, horários,
compras em lojas). 2. Dar e receber informação sobre
quantidades e preços.
- Interagir, com alguma facilidade, em diferentes tipos
de registo: 1. Usar registo formal e informal em contextos
que lhe são familiares (Would you like...?/Do you
want…?). 2. Falar de preferências, escolhas (what would
you prefer...?).
Produção Oral/Spoken Production
- Expressar-se numa linguagem simples e descritiva em
situações previamente preparadas 1. Descrever
acontecimentos e atividades passadas e futuras. 2.
Descrever acontecimentos e atividades hipotéticas. 3.
Apresentar soluções para problemas ambientais. 4. Falar
sobre o mundo dos adolescentes. 5. Descrever tradições do
seu meio cultural (Natal, Páscoa).
Escrita/Writing
- Interagir, com linguagem frequente, sobre assuntos do
dia a dia: 1. Escrever ou responder a um e-mail pessoal ou
a um postal (pedir informação, desejar boas festas),
utilizando fórmulas de saudação e despedida adequadas. 2.
Escrever ou responder a uma carta informal (fazer ou
aceitar um convite, agradecer, pedir desculpa).
- Produzir textos breves, de 50 a 80 palavras, com
vocabulário frequente: 1. Escrever uma notícia (jornal da
escola). 2. Escrever sobre uma personagem, um museu ou
um monumento pesquisado.
Domínio Intercultural/Intercultural Domain
- Conhecer alguns aspetos culturais de alguns países de
expressão inglesa 1. Identificar personalidades do meio
artístico. 2. Identificar monumentos e museus. 3. Identificar
locais de interesse a visitar.
- Conhecer e descrever temas da atualidade 1. Identificar
problemas ambientais e soluções possíveis. 2. Identificar
alguns meios de comunicação social.
- Reconhecer a diversidade como uma oportunidade de
aprendizagem para todos 1. Identificar diferentes hábitos
alimentares. 2. Entender o mundo dos adolescentes:
hobbies, moda, estados emocionais.
Léxico e Gramática/Lexis and Grammar
- Compreender formas de organização do léxico e
conhecer
algumas
estruturas
frequentes
do
funcionamento da língua
- Nouns: Usar countable e uncountable nouns.
- Adjectives: Identificar a ordem de vários adjetivos que
qualificam o mesmo nome; Usar so + adjective.
- Relative Pronouns: Usar who, which, whose e that.
- Quantifiers: Usar much, many, a lot of/lots of, a few, a
little.
- If Clauses: Exprimir situações hipotéticas, usando if
clauses (zero and first conditional).
- Verbs: Descrever acontecimentos no passado com used
to/didn’t use to; Usar os verbos no present perfect; Usar o
present perfect com for, since, just, already, never/ever, yet;
Distinguir quando deve utilizar o past simple e o present
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perfect; Usar would/wouldn’t, could/couldn´t, must/
mustn’t e have to; Usar alguns phrasal verbs (find out, call
back).
- Lexical Chunks: Apropriar-se de novos itens lexicais,
relacionados com as áreas temáticas previstas no domínio
intercultural.
- Language Awareness: Particularidades do uso da
negativa (I didn’t see anything) Diferença entre I used
to…/ I usually…

8º ANO (3º CICLO)
HISTÓRIA

GEOGRAFIA

TEMA C
A FORMAÇÃO DA CRISTANDADE OCIDENTAL E A
EXPANSÃO ISLÂMICA
• A Europa do século VI ao século IX;
• A sociedade europeia nos séculos IX a XII;
• A Península Ibérica: dois mundos em presença.

TEMA III – POPULAÇÃO E POVOAMENTO
● População
● Mobilidade
● Diversidade cultural
● Áreas de fixação humana
TEMA IV - ATIVIDADES ECONÓMICAS

TEMA D
PORTUGAL NO CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS
XII A XIV
• Desenvolvimento económico, relações sociais e poder político;
Lisboa nos circuitos do comércio europeu;
• Cultura, arte e religião;
• Crises e revolução no século XIV

Recursos, processos de produção e sustentabilidade
● Setor I (Primário)
● Setor II (Secundário)

TEMA E
EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI
• O expansionismo europeu;
• O renascimento e a Reforma.
TEMA F
PORTUGAL NO CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS
XVII E XVIII
• O império português e a concorrência internacional;
• Absolutismo e mercantilismo numa sociedade de ordens;
• O Antigo Regime Português na primeira metade do século XVIII.

8º ANO (3º CICLO)
MATEMÁTICA

Isometrias

Translação associada a um
vetor.

Propriedades das isometrias.
Números racionais

Representação, comparação e
ordenação.

Operações, propriedades e
regras operatórias.
Funções

Funções Linear e Afim.
Equações

Equações do 1.º grau a uma
incógnita com
denominadores.

Equações literais

FÍSICO-QUÍMICA

CIÊNCIAS NATURAIS

TERRA EM TRANSFORMAÇÃO

Sustentabilidade da Terra

1. Fontes e formas de energia
Energia: o que é; Fontes de energia; Formas de
energia
2. Transferências e transformações de Energia:
Energia e unidades; Conservação e degradação
de energia; O calor como medida da energia
transferida (condução, convecção); Radiação

Dinâmica dos ecossistemas
• Organização dos seres vivos na biosfera;
• Interações que se estabelecem entre os
componentes abióticos e os seres vivos;
• Influência da temperatura nas características dos
seres vivos;
• Influência da luz no desenvolvimento das plantas;
• Influência da disponibilidade de água no meio e
nas características dos seres vivos;
• Influência dos diferentes tipos de solo na
distribuição dos seres vivos;
• Interações entre seres vivos;
• Fluxo de energia e ciclo de matéria;
• Perturbações do equilíbrio dos ecossistemas.

SUSTENTABILIDADE NA TERRA
1. Produção e Transmissão do Som: Produção,
propagação e receção do som; ondas sonoras;
características das ondas; propriedades do
som; os sons que ouvimos; propagação do
som; reflexão, absorção e refração do som.
2. Propriedades e aplicações da Luz: O que
nos permite ver os objetos; O que é a luz; Luz
e cor; Raios luminosos Reflexão da luz; as
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Gestão sustentável dos recursos
• Recursos naturais – utilização e consequências;
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Sistemas de duas equações do
1.º grau a duas incógnitas.

Planeamento Estatístico

Importância da estatística.

População e amostra.

Fases do método estatístico.
Sólidos Geométricos

Área da superfície e volume.

Critérios de paralelismo e
perpendicularidade.
Sequências e regularidades.
Equações

Sequências e regularidades expressões algébricas.

Equações – operações com
polinómios
– Equações incompletas
de 2.º grau com uma incógnita.
Teorema de Pitágoras

Demonstração e utilização.

imagens que os espelhos nos fornecem;
Refração da luz; as lentes e as suas aplicações.

• Proteção e conservação da Natureza.
• Custos, benefícios e riscos das inovações
científicas e tecnológicas.

3. Tipos de reações químicas: Investigando
algumas reações químicas; reações de
combustão; As soluções aquosas e o seu
carácter ácido, básico ou neutro; O pH das
soluções aquosas; reações de ácido-base;
reações de precipitação.
4. Investigando sobre a massa e a velocidade
das reações químicas: Conservação da massa lei de Lavoisier; velocidade das reações
químicas e fatores de que depende.
5. Explicação e representação das reações
químicas: Natureza corpuscular da matéria;
Estados físicos; Átomos e moléculas: dois
tipos de corpúsculos das substâncias;
Substâncias elementares e substâncias
compostas; A linguagem dos químicos:
símbolos e fórmulas químicas; Iões: Outros
corpúsculos constituintes das substâncias;
Fórmulas químicas dos compostos iónicos; As
reações químicas como rearranjos de átomos;
acerto de equações

8º ANO (3º CICLO)

CIDADANIA E DESENVLVIMENTO

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC

CRIAR e INOVAR

DOMINIOS
Saúde
Sexualidade
Desenvolvimento sustentável
Instituições e participação democrática

Edição de imagem
- Gestão de projeto de imagem
- Transferir imagens capturadas para o computador
- Utilização das ferramentas
- Utilização de filtros
- Utilizar e gerir camadas
- Manipulação de imagens
- Exportar imagem
Edição de vídeo e som
- Transferir vídeo capturado para o computador
- Gerir projeto de vídeo
- Inserir elementos multimédia (vídeo, imagem, som e texto)
na linha de tempo
- Gerir elementos multimédia na linha do tempo- Aplicar
efeitos de vídeo e som num projeto
- Exportar vídeo
- Capturar áudio a partir do microfone
- Exportar áudio
Modelação 3D

- Gerir projetos de modelação 3D
- Adicionar formas
- Manipular câmara
- Gerir objetos
- Manipular objetos no plano de trabalho
- Exportar modelos
Apresentações Multimédia

- Gerir apresentações
- Inserir e editar diapositivos
- Aplicar e personalizar temas
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- Inserir objetos na apresentação (imagens, tabelas, diagramas,
etc.)
- Manusear objetos
- Transições entre diapositivos
- Animar objetos
- Editar cabeçalho e rodapé
- Utilizar modo de apresentação
SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE e RESPEITO em
AMBIENTES DIGITAIS
Sistemas Operativos

- Utilização do sistema operativo
- Instalação/desinstalação de aplicações
Segurança

- Proteção da privacidade
- Utilização de ferramentas digitais
- Análise da veracidade de textos e mensagens
Direitos de autor

- Respeitar normas na utilização de imagem, som e vídeo
- Identificar riscos do uso inapropriado de imagens, sons e
vídeos
INVESTIGAR e PESQUISAR
Pesquisa e análise de informação

- Utilização do navegador web
- Pesquisa de informação
- Modelos de pesquisa
- Estratégias de investigação, pesquisa e análise de informação
Organização e gestão da informação

- Organização de marcadores
- Gestão de pastas e ficheiros
COMUNICAR e COLABORAR
Ferramentas de comunicação e colaboração

- Comunicação síncrona
- Comunicação assíncrona
- Colaboração em ambientes fechados
Apresentação e partilha

- Imagens
- Vídeos e som
- Modelos tridimensionais
- Apresentações eletrónicas
- Outros projetos

8º ANO (3º CICLO)
EDUCAÇÃO VISUAL
TÉCNICA
Luz-Cor
- Luz-cor no ambiente

- Conhecimentos científicos
REPRESENTAÇÃO
FORMA
Perceção Visual da Forma
- Qualidades Formais
- Qualidades Geométricas
- Qualidades Expressivas
Representação Técnica de Objetos
DISCURSO
COMUNICAÇÃO
Elementos Visuais na
Comunicação

EDUCAÇÃO FÍSICA

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA
CATÓLICA

ATITUDES
1.Cumprimento das regras de segurança e de
higiene; 2.Colaboração na preparação e
arrumação do material; 3.Cumprimento das
regras do espírito desportivo; 4.Cooperação
com os companheiros em situação de exercício
e de competição.

Religião e Experiência Religiosa

ATLETISMO
• Corrida de velocidade (60 m); Corrida de
estafetas; Salto em comprimento (“voo na
passada”); Salto em altura (“fosbury flop”)
• Lançamento (arremesso de bola)

C. Identificar o núcleo central das várias tradições
religiosas.

BASQUETEBOL
• Objetivo, regras e arbitragem do jogo;
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A. Compreender o que são o fenómeno religioso e
a
experiencia religiosa.
B. Construir uma chave de leitura religiosa da
pessoa, da vida e da história.

D. Promover o diálogo inter-religioso como
suporte para a construção da paz e a colaboração
entre os povos.

Cultura Cristã e Visão Cristã da Vida
E. Identificar o núcleo central do cristianismo e do
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- Plano
- Volume

• Utilização adequada dos procedimentos
técnicos e táticos

ESPAÇO
- Axonometrias
- Dupla projeção ortogonal
- Escalas
- Cotagem

CONDIÇÃO FÍSICA
• Capacidades físicas: Resistência, Força,
Velocidade, Flexibilidade e Agilidade
• Indicadores da Aptidão Física
• Compreensão das relações entre exercício
físico, recuperação, repouso e alimentação, na
melhoria da Aptidão Física
• Peso e altura (IMC)

Catolicismo
F. Conhecer a mensagem e cultura bíblicas.

ESTRUTURA
Estrutura/Forma/Função
Geometria Plana:
- Óvulo e Ovais
- Arcos
PROJETO
ARQUITETURA
.Princípios básicos da arquitetura e
da sua metodologia
.Aplicação da arquitetura na
resolução de problemas
.Papel da análise e da interpretação
no desenvolvimento do projeto.

FUTEBOL
• História, objetivo e regras de jogo.
• Remate, passe, condução e finta.
• Enquadramento ofensivo e defensivo,
desmarcação, marcação do adversário direto,
ação do G/R
TÉNIS/BADMÍNTON
• Conhecimento das regras e das ações
técnico-táticas
• Batimento; serviço; Recuperação após o
batimento; Leitura da trajetória e preparação
do batimento
VOLEIBOL
• Conhecimento das regras, origem e das
principais ações técnico-táticas
• Serviço por cima, Receção em passe ou
manchete (trajetória da bola), Finalização para
o espaço vazio. Jogo 4x4

G. Identificar os valores evangélicos.
H. Articular uma perspetiva sobre as principais
propostas doutrinais da Igreja Católica.
I. Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu
contributo para a construção da sociedade.
J. Descobrir a simbólica crista.

Ética e Moral
O. Reconhecer a proposta do agir ético cristão em
situações vitais do quotidiano.
P. Promover o bem comum e o cuidado do outro.
Q. Amadurecer a sua responsabilidade perante a
pessoa, a comunidade e o mundo.
R. Identificar o fundamento religioso da moral
cristã.
S. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a
dignidade da pessoa humana

ANDEBOL
• Conhecimento das regras, origem, e das
principais ações técnico-táticas
• Ataque – Ocupação do espaço de jogo,
Desmarcação, Finta, Opção pela ação mais
favorável
• Defesa – Enquadramento, Marcação
individual, Desarme e Interceção
• Guarda-Redes – Enquadramento e início
rápido do contra-ataque

8º ANO (3º CICLO)
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

INFORMAÇÃO
CONHECIMENTO
E
UTILIZAÇÃO
ADEQUADA E SEGURA DE DIFERENTES
TIPOS
DE
FERRAMENTAS
DE
COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS
SITUAÇÕES DE COMUNICAÇÃO E AS
REGRAS
DE
CONDUTA
E
DE
FUNCIONAMENTO DE CADA AMBIENTE
DIGITAL.

Ferramentas de comunicação;
Formas de comunicação na Internet;
Utilização do correio eletrónico;
Utilização de fóruns de discussão.
COMUNICAÇÃO e
COLABORAÇÃO
Utilizações de mensageiros instantâneos
e salas de conversação;
Normas de conduta em contextos de
comunicação online.

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
(Complemento à Educação Artística)

Projeções Ortogonais
- Desenho Técnico
Produção, transformação e
acumulação
- Principais fontes de energia e
formas de utilização;
- Energias renováveis e não
renováveis
Mecânica
- Mecânica (cinética ou potencial),
eletroquímica e eletromagnética
Energia
- Transformações de energia;
- Principais operadores elétricos e a
sua aplicação prática;
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MÚSICA
(Complemento à Educação Artística)

TIMBRE
 Família de Timbres
 Mistura Tímbrica
 Combinação de Timbres
 Instrumentos étnicos
DINÂMICA

Organização de elementos
dinâmicos
ALTURA
 Registos
 Textura
 Combinação de linhas
horizontais e verticais
 Tonalidade
 Acordes
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USO
DA
LÍNGUA
E
ADEQUAÇÃO
LINGUÍSTICA
AOS
CONTEXTOS
DE
COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA INTERNET

O discurso formal na comunicação
online;
O discurso informal na comunicação
online;
Adequação do discurso ao contexto de
comunicação.
COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO EM REDE

Participação em ambientes colaborativo;
Plataformas de apoio ao ensino e
aprendizagem;
Utilização de redes sociais.
INFORMAÇÃO
PESQUISA DE INFORMAÇÃO

Pesquisa de informação na internet.
ANÁLISE DA INFORMAÇÃO

Análise da informação na internet;
Direitos de autor;
Licenciamento Creative Commons.
GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Gerir dados armazenados na internet ;
Segurança dos dados.
PRODUÇÃO
EXPLORAÇÃO DE AMBIENTES
COMPUTACIONAIS

Análise de problemas;
Introdução à programação;
Componentes estruturais de
programação;
Criação de aplicações.

- Conceitos de intensidade,
resistência, tensão e potência elétrica;
- Circuitos em série e em paralelo.
Movimento e Mecanismos
- Principais tipos de transmissão e
transformação de movimento;
- Construção, montagem e
desmontagem de objetos técnicos
compostos por mecanismos e
sistemas de movimento.
Classificação e principais
características
dos materiais.
Escolha de materiais e aplicações
técnicas
- Características dos materiais para a
construção de um objeto;
- Principais materiais básicos segundo
as suas aplicações técnicas;
- Materiais básicos de uso técnico,
segundo tipologia, classificação e
formas comerciais;
- Materiais aplicados em diferentes
momentos da História;
- Novos produtos derivados de
materiais.

DURAÇÃO
 Pulsação
 Som e silêncio organizados
com a pulsação
 Andamentos
 Padrões Rítmicos
 Monorritmia /Polirritmia
 Ritmos pontuados
FORMA
 Organizações elementares
 Elementos repetitivos
 Formas elementares
 Formas Cíclicas
 Frase musical
 Ostinato
 Imitação
 Introdução/Interlúdio/Coda

OFERTA COMPLEMENTAR: OFICINA CRIATIVA

ESCREVER
Género/Formato Textual
Tema e Pertinência da Informação~
Organização e Coesão Textuais
Morfologia, Sintaxe e Pontuação
Ortografia
Criatividade

ORALIDADE
Expressão oral:
Clareza e objetividade
Expressividade e fluência
Correção linguística
Criatividade

9º ANO (3º CICLO)
PORTUGUÊS
ORALIDADE
Interação discursiva
Retoma e resumo de ideias
Relacionação com outros conhecimentos
Debate, justificação e reformulação de opiniões
Interpretação de texto
Tema e assunto; tópicos
Informação objetiva e informação subjetiva
Manifestação de ideias e pontos de vista
Registo e tratamento de informação
Ideias‐chave; síntese (consolidação)
Produção de texto
Géneros escolares (complexidade crescente): apresentação de
tema; argumentação; apreciação crítica
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Expressão de conhecimentos: resposta a questões, a instruções de
trabalho (foco da pergunta)
Planificação, textualização e revisão
Planificação (consolidação)
Textualização: ortografia; pontuação (uso expressivo); vocabulário e estruturas
sintáticas (diversificação); ordenação e hierarquização da informação;
estruturação do texto; adequação a diferentes públicos e finalidades
comunicativas; princípios do trabalho intelectual (bibliografia)
Revisão (consolidação)
Uso das tecnologias da informação e comunicação
EDUCAÇÃO LITERÁRIA
Textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros
diversos
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Planificação do texto (tópicos) Informação pertinente, citação;
recurso a suportes tecnológicos
Recursos verbais e não verbais: complexificação e adequação
Vocabulário e estruturas frásicas: diversidade
Variação da língua
Plano fonológico, lexical e sintático; contextos geográficos

LEITURA
Géneros escolares: textos de características expositivas e
de características argumentativas
Texto de características narrativas
Texto de divulgação científica, recensão, comentário
Interpretação de texto
Tema, ideias principais; pontos de vista e universos de
referência (justificação)
Estrutura do texto: partes e subpartes (titulação) e sentido
global (justificação); relacionação entre ambos Relações
intratextuais:
semelhança,
oposição,
causa
–
consequência, parte – todo e genérico – específico Pontos
de vista e apreciações críticas: fundamentação; suportes
textuais e espaços de circulação
Vocábulos clássicos, léxico especializado
Organização e tratamento de informação
Ideias‐chave; tópicos textuais
Variação da língua
Plano fonológico, lexical e sintático (identificação);
contextos históricos e geográficos (distinção)

Textos selecionados (Listagem PNL)
Interpretação de texto
Géneros literários: epopeia, romance, conto, crónica, soneto, texto dramático
Narrativa: estrutura; ação e episódios; personagens (diferentes pontos de vista);
narrador de 1.ª e de 3.ª pessoa; contextos espacial e temporal
Processos da construção ficcional: ordem cronológica e ordenação narrativa
Tema, ideias principais, pontos de vista e universos de referência
Estruturação do texto: partes, subpartes e respetivos títulos relações contextuais;
comparação de textos de autores contemporâneos com textos de outras épocas e
culturas
Valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos
Obra enquanto objeto simbólico
Recursos expressivos: símbolo, alegoria e sinédoque
Produção oral e escrita
Pontos de vista e apreciações críticas
Comentário de texto
Textos variados (a partir da reflexão sobre textos literários)
GRAMÁTICA
Fonologia
Processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e paragoge), de supressão
(aférese, síncope e apócope) e de alteração de segmentos (redução vocálica,
assimilação, dissimilação, metátese)
Sintaxe
Pronome pessoal em adjacência verbal (consolidação)
Funções sintáticas (consolidação)
Divisão e classificação de orações (consolidação)
Orações substantivas relativas
Lexicologia
Neologismos (consolidação) Arcaísmo

ESCRITA
Produção escrita
Géneros escolares (complexidade crescente): texto de
características expositivas; texto de características
argumentativas
Plano, resumo e síntese de textos de características
expositivas e de características argumentativas;
comentário subordinado a tópicos
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INGLÊS
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FRANCÊS
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Compreensão Oral/Listening
- Compreender discursos produzidos de forma clara
1. Seguir orientações e informações com algum pormenor.
2. Seguir uma apresentação breve desde que o tema seja
familiar. 3. Identificar formas de tratamento formal e
informal. 4. Distinguir formas de tratamento nãoofensivas/ofensivas.
- Compreender diferentes tipos de texto
áudio/audiovisual desde que adequados ao nível de
conhecimentos do aluno 1. Seguir os aspetos principais
em programas sobre assuntos familiares. 2. Seguir
instruções simples (programas de culinária, bricolage).
Leitura/Reading
- Ler textos adaptados de tipologia diversificada para
recolha de informação 1. Identificar o slogan e o público
alvo de textos publicitários em diferentes contextos
culturais. 2. Identificar os pontos principais em textos
jornalísticos. 3. Reconhecer a linha geral de argumentação
de um texto, mas não necessariamente de forma
pormenorizada. 4. Identificar as principais conclusões em
textos de opinião.
- Utilizar dicionários diversificados para consulta 1.
Saber procurar entradas e seus significados. 2. Saber
aplicar a informação recolhida no âmbito da compreensão
e da expressão.
- Ler textos adaptados de leitura extensiva 1. Identificar
as personagens e os acontecimentos narrados. 2.
Identificar os sentimentos e desejos das personagens.

Unité 0 - C’est la rentrée!
- La France et le patrimoine mondial de
l’UNESCO
Grammaire:
Rappel des contenus acquis
Unité 1 - Un métier pour demain
- Les études;
- Les métiers;
- Les lieux de travail.
Grammaire:
·
Le féminin et le pluriel
(rappel);
·
Le futur simple;
·
Il faut+infinitif.
Unité 2-L’art, c’est pas ringard !
- Les spectacles/musées/musique.
Grammaire:
·
Les mots interrogatifs ;
·
Le pronom interrogatif « lequel »;
·
Les expressions de la négation.
Unité 3- Au cinéma
-Le cinéma et le genre de films.
Grammaire:
·
Les pronoms relatifs ;
·
Le passé composé ;
·
-L’expression de l’opposition.

Unité 4-Ça a changé le monde !
- La science et la technologie;
- Les découvertes et les inventions.
Grammaire:
·
L’imparfait de l’indicatif;
·
Les expressions du temps
;
·
La forme passive.
Unité 5 - Mission: solidarité
- La solidarité;
- La coopération internationale;
- Les droits des enfants.
Grammaire:
·
Le conditionnel;
·
L’expression de la
condition;
·
L’expression de la cause.
Unité 6 - Écolos ou pas trop ?
- Les paysages et la nature;
- La pollution et l’écologie.
Grammaire:
·
Les indéfinis: tout,
quelque ;
·
Le subjonctif présent.

Interação Oral/Spoken Interaction
- Interagir com algum à-vontade sobre assuntos
conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular o
discurso 1. Trocar informações relevantes e dar
opiniões sobre problemas práticos quando
questionado diretamente e de forma clara. 2.
Combinar com o interlocutor, via telemóvel,
atividades do dia a dia (idas ao cinema, encontros).
3. Exprimir situações hipotéticas pouco prováveis.
4. Recontar o discurso de outrem.
- Produzir diálogos, com algum à-vontade, sobre
tópicos da atualidade 1. Usar diferentes graus de
formalidade. 2. Trocar ideias, informações e
opiniões
sobre
pessoas,
experiências
e
acontecimentos.
Produção Oral/Spoken Production
- (Re)produzir textos orais, previamente
preparados, com pronúncia e entoação
adequadas 1. Dramatizar pequenos textos. 2. Falar
sobre um anúncio, um filme ou um livro. 3. Fazer
pequenas apresentações sobre temas do seu
interesse.
- Produzir, de forma simples e linear, discursos
de cunho pessoal 1. Expressar opinião sobre os
temas estudados.
Escrita/Writing
- Interagir, com relativa facilidade, sobre
assuntos de caráter geral 1. Escrever comentários
e mensagens em blogues e redes sociais. 2. Escrever
ou responder a cartas, descrevendo experiências,
impressões, reações e sentimentos.
- Produzir textos, de 80 a 100 palavras, com
relativa facilidade, utilizando vocabulário
frequente, mas diversificado 1. Escrever o guião
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de uma entrevista. 2. Escrever comentários
subordinados a tópicos ou imagens fornecidos 3.
Escrever sobre um produto/um anúncio publicitário.
4. Escrever sobre os temas da atualidade estudados.
Domínio Intercultural/Intercultural Domain
- Conhecer personagens e obras célebres de
países de expressão inglesa 1. Identificar
personagens do meio artístico, literário, científico e
político. 2. Identificar obras de destaque (livros,
filmes, quadros).
- Conhecer universos culturais diferenciados 1.
Identificar alguns fatores que impeçam a
comunicação intercultural (utilizar o discurso
adequado para expressar tolerância para com as
ideias dos outros, discordância e aceitação). 2.
Identificar organizações promotoras da mobilidade
dos jovens (intercâmbios, campos de férias,
voluntariado). 3. Identificar transformações no
modo de estar e de viver (saúde, trabalho, lazer,
tecnologia).
Léxico e Gramática/Lexis and Grammar
- Compreender formas de organização do léxico
e conhecer algumas estruturas do funcionamento
da língua com alguma complexidade
- Connectors: Usar either … or, neither … nor;
Usar therefore, however e even though.
- Relative Pronouns: Omitir who, which, that
quando o pronome tem a função de objeto na frase.
- Reported Speech: Reproduzir, no discurso
indireto, afirmações, perguntas e ordens
introduzidas por verbos no present simple e past
simple.
- If Clauses: Exprimir situações hipotéticas, usando
if clauses (second conditional).
- Verbs: Usar ask, say, tell, explain, suggest no
discurso indireto; Distinguir verb + infinitive (forget
to go) de verb + -ing form (avoid going); Usar o past
perfect.
- Question-tags: Usar question-tags.
- Idioms: Reconhecer algumas expressões
idiomáticas mais frequentes (body idioms, food
idioms).
- Lexical Chunks: Apropriar-se de novos itens
lexicais, relacionados com as áreas temáticas
previstas no domínio intercultural.
- Language Awareness: Uso de say e tell.

9º ANO (3º CICLO)
MATEMÁTICA

FÍSICO-QUÍMICA

Probabilidades

Noção de fenómeno aleatório
e de experiência aleatória.

Noção e cálculo da
probabilidade de um
acontecimento.

SUSTENTABILIDADE NA TERRA
1. Explicação e representação das reações
químicas (continuação dos conteúdos do 8.º ano)
• Átomos e moléculas: dois tipos de corpúsculos
das substâncias
• Substâncias elementares e substâncias compostas
• A linguagem dos químicos: símbolos e fórmulas
químicas

Números reais. Inequações
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CIÊNCIAS NATURAIS
VIVER MELHOR NA TERRA
Saúde individual e comunitária
Indicadores do estado de saúde de uma
população;
Medidas de ação para a promoção da saúde.
Transmissão da vida
Bases fisiológicas da reprodução;
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Noção de número real e reta
real.
Relações <e> em IR.
Intervalos.
Inequações do 1.º grau a uma
incógnita.

Funções

Proporcionalidade inversa
como função.

Funções do tipo y = ax², a ≠
0.
Circunferência

Lugares geométricos.

Ângulo ao centro, ângulo
inscrito e ângulo excêntrico.

Circunferência inscrita e
circunferência circunscrita a
um triângulo.

Polígono regular inscrito
numa circunferência.
Equações

Equações do 2.º grau a uma
incógnita.
Trigonometria

Razões trigonométricas de
ângulos agudos.

Relações entre as razões
trigonométricas.

• Iões: Outros corpúsculos constituintes das
substâncias
• Fórmulas químicas dos compostos iónicos
• As reações químicas como rearranjos de átomos;
acerto de equações.
VIVER MELHOR NA TERRA
1. Estrutura atómica:
• Como são os átomos
• A massa dos átomos
• O modelo atual do átomo
• Distribuição eletrónica
• Número atómico e número de massa
• Isótopos de um elemento

Noções básicas de hereditariedade.
Organismo humano em equilíbrio
Sistemas neuro-hormonal, cardiorrespiratório,
digestivo e excretor em interação;
Opções que interferem no equilíbrio do
organismo (tabaco, álcool, higiene, droga,
atividade física e alimentação).
Ciência, Tecnologia e qualidade de vida
Ciência e Tecnologia na resolução de
problemas da saúde individual e comunitária;
Avaliação e gestão de riscos.

2. Propriedades das substâncias e Tabela Periódica
• Organização da Tabela Periódica e classificação
dos materiais
• Grupo e período da Tabela Periódica
3. Ligação química
• Ligação covalente, iónica e metálica
Hidrocarbonetos: Fórmula molecular e de
estrutura de alguns alcanos, alcenos e alcinos
4. O movimento e os meios de transporte
• Deslocamento e distância
• Velocidade e rapidez
• Movimento uniforme. Gráficos posição-tempo e
velocidade-tempo
• Movimento variado. Análise de gráficos
velocidade-tempo.
• A aceleração dos movimentos
5. Forças: causas do movimento
• Resultante de forças. Forças de atrito
• Leis de Newton
• Quantidade de movimento e impulso
• Princípio de Arquimedes
• Estabilidade de corpos apoiados
6. Circuitos elétricos
Algumas regras de segurança na utilização da
eletricidade; Circuitos elétricos; Simbologia
elétrica de alguns dispositivos; Circuitos elétricos
em série e em paralelo; Corrente elétrica; Sentido
de corrente elétrica; Diferença de potencial.
Intensidade de corrente; Resistência elétrica. Lei
de Ohm; Voltímetros e amperímetros; Energia
elétrica e potência elétrica; Efeito térmico da
corrente elétrica.
7. Eletromagnetismo: Efeito magnético da
corrente elétrica

9º ANO (3º CICLO)
HISTÓRIA

GEOGRAFIA

TEMA F
PORTUGAL NO CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS
XVII E XVIII
• A cultura e o Iluminismo em Portugal face à Europa.

TEMA 4: ATIVIDADES ECONÓMICAS

TEMA G
O ARRANQUE DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O
TRIUNFO DAS REVOLUÇÕES LIBERAIS
• A Revolução Agrícola e o arranque da Revolução Industrial;

TEMA 5: CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO
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Setor III (Terciário)
Redes e meios de transporte e telecomunicação

Países Desenvolvidos versus Países em Desenvolvimento
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• As revoluções liberais.

●

TEMA H
A CIVILIZAÇÃO INDUSTRIAL NO SÉCULO XIX
• O mundo industrializado no século XIX;
• O caso português;
• Novos modelos culturais.

Interdependência entre espaços com diferentes níveis de
desenvolvimento

TEMA 6: AMBIENTE E SOCIEDADE
●
●

Alterações do ambiente global
Grandes desafios ambientais

TEMA I
A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX
• Hegemonia e declínio da influência europeia;
• Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar;
• Sociedade e cultura num mundo em mudança.
TEMA J
DA GRANDE DEPRESSÃO À II GUERRA MUNDIAL
• A grande crise do capitalismo nos anos trinta;
• Regimes ditatoriais na Europa;
• A II Guerra Mundial.

9º ANO (3º CICLO)
CIDADANIA E DESENVLVIMENTO

OFERTA COMPLEMENTAR: OFICINA CRIATIVA

ESCREVER

ORALIDADE
DOMINIO

Literacia financeira e educação para o consumo
Segurança Rodoviária
Risco
Mundo do Trabalho

Expressão oral:
Clareza e objetividade
Expressividade e fluência
Correção linguística
Criatividade

Género/Formato Textual
Tema e Pertinência da Informação~
Organização e Coesão Textuais
Morfologia, Sintaxe e Pontuação
Ortografia
Criatividade

9º ANO (3º CICLO)
EDUCAÇÃO FÍSICA
ATITUDE
Cumprimento das regras de
segurança e de higiene;
Colaboração na preparação e
arrumação do material;
Cumprimento das regras do
espírito desportivo;
Cooperação com os
companheiros
ATLETISMO
Corridas de velocidade e de
estafetas, Salto em comprimento
(“voo na passada”);
Salto em altura (“fosbury flop”);
Arremesso de bola
BASQUETEBOL
Conhecimento das regras e da
arbitragem;

Plinto Longitudinal – Rolamento
e Salto de eixo;
Minitrampolim – Carpa com
pernas unidas,
Mortal engrupado;
Paralelas Assimétricas – Subida
de frente e sarilho à frente;
Paralelas Simétricas – Pino de
ombros e Carpa de pernas
unidas; Trave – Deslocamentos,
Afundo, Avião, ½ Volta, Flexão
com rotação, Saída em extensão
com ½ pirueta
GINÁSTICA NO SOLO Rolamento à retaguarda com
passagem por pino, Pino de
braços seguido de rolamento à
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EDUCAÇÃO VISUAL
TÉCNICA
PERSPETIVA
- Axonometrias
- Cubo envolvente (Método
Europeu)
- Perspetiva de Observação
REPRESENTAÇÃO
PERCEÇÂO VISUAL E
CONSTRUÇÃO DA
IMAGEM
Elementos Visuais na
Comunicação
Códigos de Comunicação Visual
Estrutura/Forma/Função
Perceção Visual da Forma
- Qualidades Formais
- Qualidades Geométricas
- Qualidades Expressivas

EDUCAÇÃO MORAL E
RELIGIOSA CATÓLICA

Religião e Experiência
Religiosa
A. Compreender o que são o
fenómeno religioso e a
experiência religiosa.
B. Construir uma chave de
leitura religiosa da pessoa, da
vida e da história.
C. Identificar o núcleo central
das várias tradições religiosas.
D. Promover o diálogo interreligioso como suporte para
a construção da paz e a
colaboração entre os povos.

Cultura Cristã e Visão
Cristã da Vida
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Utilização adequada dos
elementos técnicos e táticos

frente, Salto de mãos à frente,
Elementos de ligação

CONDIÇÃO FÍSICA
Capacidades físicas: Resistência,
Força, Velocidade, Flexibilidade
e Agilidade;
Indicadores da Aptidão Física;
Compreensão das relações entre
o exercício físico, a recuperação,
o repouso e a alimentação.
Peso e altura (IMC)

RAQUETES
(TÉNIS/BADMINTON)
Conhecimento das regras e das
ações técnico-táticas.
Leitura da trajetória e preparação
do batimento para as zonas
livres, Serviço; Recuperação do
enquadramento após batimento;

FUTEBOL
História, regras e arbitragem.
Aplicação com correção dos
elementos técnicos e táticos.
Apoio nas ‘costas’ ao jogador
com bola, aclaramento e ação do
G/R
GINÁSTICA DE
APARELHOS
Boque - Saltos de Eixo e Entremãos;
Plinto Transversal: - Roda e
Salto de mãos

VOLEIBOL
Conhecimento das regras,
origem e das ações técnicotáticas; Serviço por cima; Bloco;
Finalização através de remate,
amortecimento ou passe
colocado; Jogo 6x6

Representação técnica de
Objetos
Fatores que determinam a
forma dos objetos
- Fatores Físicos
- Fatores Funcionais
- Fatores Estéticos
DISCURSO
ARTE E PATRIMÓNIO
.Arte contemporânea
.Papel das manifestações
culturais e do património
.Conceito de museu e a relação
com o conceito de coleção
.Papel das trajetórias históricas
no âmbito das manifestações
culturais

E. Identificar o núcleo central
do Cristianismo e do
Catolicismo
F. Conhecer a mensagem e
cultura bíblicas.
G. Identificar os valores
evangélicos.
H. Articular uma perspetiva
sobre as principais
propostas doutrinais da Igreja
Católica.
I. Conhecer o percurso da Igreja
no tempo e o seu contributo para
a construção da sociedade.
J. Descobrir a simbólica cristã.

ANDEBOL - Conhecimento das
regras origem, ação do árbitro e
das principais ações técnicotáticas; Ataque – Ocupação
adequada do espaço de jogo,
Defesa – Pressão sobre a bola,
Desarme e Interceção. GuardaRedes – Orientação da ação dos
defesas, início do contra-ataque

Ética e Moral
O. Reconhecer a proposta do
agir ético cristão em situações
vitais do quotidiano.
P. Promover o bem comum e o
cuidado do outro.
Q. Amadurecer a sua
responsabilidade perante a
pessoa, a comunidade e o
mundo.
R. Identificar o fundamento
religioso da moral cristã.
S. Reconhecer, à luz da
mensagem cristã, a dignidade da
pessoa humana.
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5.5. Planificação da Oficina Criativa- 2º e 3º ciclos

Área
de Intervenção

Objetivos


Conhecer, valorizar e preservar o
património regional



Desenvolver a consciência
ambiental

à descoberta da
nossa terra

Atividades

5º ano



Atividades de pesquisa

Lengalendas da nossa terra



Leitura e interpretação de
textos de diferentes tipologias

6º ano
Património edificado da
nossa terra



Redação de pequenos textos
alusivos aos temas tratados



Recolha de testemunhos

7º ano



Criação de flyers, cartazes

Produzir textos orais corretos,
usando vocabulário e estruturas
gramaticais diversificados

Feiras, festas e romarias da
nossa terra



Redação de quadras
populares



Escrever para expressar
conhecimentos

8º ano



Utilizar procedimentos para
registar, reter e organizar a
informação.

Património natural: rios,
ribeiras e fontes da nossa
terra

Participar oportuna e
construtivamente em situações de
interação discursiva.

9º ano



Património e
ambiente –

Projetos






Desenvolver o espírito de
entreajuda
Interpretar textos orais e escritos

Gastronomia e
regionalismos da nossa terra

Avaliação
 Trabalhos escritos:
individuais, a pares
ou em grupo
 Apresentação de
trabalhos
 Leitura em voz alta
 Dramatizações
 Comentários



Pequenas dramatizações



Exposição de trabalhos



Visionamento de filmes,
vídeos, documentários

 Observação direta

Nº de aulas
previstas
+/33 tempos
de 50 min

5.6. Alunos que beneficiam de Medidas Adicionais
Adaptações Curriculares Significativas
(Artigo 10º Decreto de Lei 54/2018, de 6 de julho)

Escrita e oralidade
Cálculo mental
Resolução de problemas do dia-a-dia
Pesquisa de informação
Participação em ambientes colaborativos
Produção de documentos

6. - PROBLEMAS DETETADOS
No Projeto Educativo do Agrupamento, com base no diagnóstico que se fez, encontram-se referidos
os seguintes problemas:











Insucesso e algum abandono/absentismo escolar;
Falta de valorização intrínseca e extrínseca, do saber, falta de brio, empenho e ambição;
Incumprimento de regras e normas;
Ausência de atitudes e valores positivos;
Falta de autonomia e de hábitos e métodos de estudo, pesquisa e trabalho;
Alheamento dos pais e/ou encarregados de educação no processo ensino / aprendizagem;
Falta de Civismo e de Formação Pessoal e Social;
Hábitos alimentares pouco saudáveis e ausência de atividade física;
Poucos hábitos de higiene;
Lacunas ao nível da Educação Sexual e dos afetos.

7. - ORIENTAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O conceito de escola inclusiva reforça que a educação dos alunos com necessidades educativas seja
orientada pelo princípio de igualdade de oportunidades educativas e sociais, a que todos os alunos têm direito,
independentemente das diferenças a nível físico, psicológico, cognitivo ou social, que cada um possa ter.
A educação dos alunos com essas necessidades, não passa só pela colocação de crianças e jovens em
escolas do ensino regular; implica uma flexibilização da organização escolar, das estratégias de ensino, da
gestão dos recursos humanos, recursos materiais e do currículo, de forma a proporcionar o desenvolvimento
maximizado de todos, de acordo com as características pessoais e as necessidades individuais de cada um.
Tendo como principal objetivo a igualdade de oportunidades para atingir o sucesso educativo durante o
percurso escolar, tem que haver uma plena articulação/sintonia entre a comunidade educativa e o grupo de
educação especial que deverá desenvolver as seguintes atividades:







Orientar, juntamente com o(a) educadora)/professor(a)/diretor(a) de turma, as avaliações
especializadas dos alunos referenciados, de acordo com a lei vigente.
Colaborar, de acordo com a lei vigente, na elaboração/reformulação do programa educativo,
adequando o ensino/aprendizagem às capacidades e necessidades do aluno.
Colaborar, de acordo com a lei vigente, na elaboração do plano individual de transição.
Acompanhar os alunos com necessidades educativas de acordo com o respetivo programa educativo
individual e com a distribuição de serviço.
Ajudar os alunos a minimizar/ultrapassar problemas emocionais, familiares, escolares, profissionais e
ou outros considerados pertinentes.
Refletir sobre as capacidades e expectativas dos alunos.
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Orientar para uma atividade profissional/ocupacional de acordo com as suas expectativas e da família.
Ouvir os pais/encarregados de educação das crianças/jovens e colaborar com eles na orientação
escolar, ocupacional e profissional dos seus filhos.
Participar nas atividades propostas pela turma em que os alunos estão inseridos.
Propor atividades para alunos.
Coadjuvar os alunos na sala de aula, sempre que se justifique, e de acordo com o seu programa
educativo individual.
Orientar/informar professores, encarregados de educação e toda a comunidade escolar sobre
legislação, documentação ou outras dúvidas relativamente aos alunos.
Colaborar no levantamento de dificuldades/barreiras e comunicá-las ao Diretor.
Colaborar na elaboração dos relatórios no final do ano letivo.

8. - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PRÉ-ESCOLAR
OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
(Princípio Geral Enunciado na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar)
“A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida,
(…) favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua inserção na
sociedade como ser autónomo, livre e solidário “.
Este princípio fundamenta todo o articulado da lei e dele decorrem os objetivos gerais pedagógicos
definidos para a educação pré-escolar:
a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida
democrática numa perspetiva de educação para a cidadania;
b) Fomentar a inserção da criança em grupos diversos, no respeito pela pluralidade das culturas,
favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade;
c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da
aprendizagem;
d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características individuais,
incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diferenciadas;
e) Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de
relação, de informação, de sensibilidade estética e de compreensão do mundo;
f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
g) Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no âmbito da saúde
individual e coletiva;
h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a melhor
orientação e encaminhamento da criança;
i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva
colaboração com a comunidade.

9. - ÁREAS CURRICULARES NÃO DISCIPLINARES – ENSINO BÁSICO
As áreas curriculares não disciplinares permitem a integração de saberes e a sua aplicação na resolução
de problemas concretos, atravessando todas as áreas de aprendizagem propostas pelo currículo, numa
perspetiva de formação ao longo da vida, com participação ativa dos alunos tendo o professor como orientador
e mediador.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA

Página 63

Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo

9.1. – Apoio ao Estudo
APOIO AO ESTUDO
1º e 2º ciclos
O apoio ao estudo no 1º ciclo é de frequência obrigatória e tem por objetivo apoiar os alunos na criação de
métodos de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de Português
e de Matemática.
No 2.º ciclo, a oferta de Apoio ao Estudo é obrigatória para a escola, facultativa para os alunos, podendo,
por indicação do conselho de turma e desde que obtido o acordo dos encarregados de educação ser de
frequência obrigatória para os alunos para tal indicados.
1. Avaliação diagnóstica relativa aos hábitos e métodos de estudo.
2. Planificação, orientação do estudo e da aprendizagem.
3. Programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo, orientação e aconselhamento do aluno.
4. Atividades de compensação e de recuperação.
5. Incentivo à autoavaliação.
6. Diversificação de técnicas de estudo e de trabalho conforme as necessidades dos alunos.
7. Abordagem global das competências específicas do processo/domínio da leitura/escrita.
8. Desenvolvimento de planos individuais de trabalho e estratégias de pedagogia diferenciada de modo a
estimular alunos com diferentes capacidades.
9. Exercícios de leitura.
10. Realização de tarefas propostas como trabalho de casa.

9.2. – Saúde e Cidadania
OFERTA CURRICULAR COMPLEMENTAR
SAÚDE E CIDADANIA
4º anos
A Educação para a Cidadania é um processo ao longo da vida. Começa em casa e no meio próximo das
crianças com as questões da identidade, relações interpessoais, escolhas, justiça, bem e mal e desenvolvese na medida em que se expandem os horizontes de vida. Nos primeiros anos, a cidadania está relacionada
com o desenvolvimento pessoal, social e emocional das crianças. Independentemente do contexto e da
ênfase as experiências de Educação para a Cidadania devem ser articuladas de forma a contribuírem para
um processo de formação coerente. Com a área de Saúde e Cidadania pretende-se contribuir para um
desenvolvimento pessoal e social que inclua o desenvolvimento de um estilo de vida saudável e seguro. O
desenvolvimento da confiança, da responsabilidade e o respeito pelas diferenças são alguns dos tópicos a
incluir na aprendizagem da cidadania.
A Educação para os Direitos Humanos
Educação para os Media
A Dimensão Europeia da Educação
Educação Intercultural
A Educação para a Saúde /e a Sexualidade
Educação Ambiental
Educação para o voluntariado
Educação do consumidor
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9.3. - Cidadania e Desenvolvimento / TIC / Oficina Criativa
OFERTA CURRICULAR COMPLEMENTAR
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos

TIC
1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º anos

OFICINA CRIATIVA
2º e 3º ciclos

A componente de Cidadania e
Desenvolvimento visa contribuir para o
desenvolvimento
de
atitudes
e
comportamentos, de diálogo e no respeito
pelos outros, alicerçando modos de estar
em sociedade que tenham como
referência
os
direitos
humanos,
nomeadamente os valores da igualdade,
da democracia e da justiça social.
Os domínios a trabalhar em Educação
para a Cidadania organizam-se em três
grupos com implicações diferenciada,
sendo que os domínios:
Do 1º grupo – por serem áreas
transversais
e
longitudinais,
são
obrigatórios para todos os níveis e ciclos
de escolaridade;
Do 2º grupo – devem ser
trabalhados pelo menos em dois ciclos do
ensino básico e podendo ainda ser
opcionais em qualquer outro ciclo;
Do 3º grupo - têm aplicação
opcional
em
qualquer
ano
de
escolaridade.

A disciplina de Tecnologias de
Informação e Comunicação, nos 1º,
2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos, vai além
do desenvolvimento das literacias
digitais básicas, avançando para o
domínio do desenvolvimento das
capacidades analíticas dos alunos,
através da exploração de ambientes
computacionais apropriados às suas
idades.
No 1º ciclo, tratando-se de uma área
transversal de carácter eminentemente
prático, espera-se que os alunos
desenvolvam:
-Atitudes críticas, reflexivas 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.
. Nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino
Básico, os alunos devem conhecer
conceitos básicos que lhes permitam,
de forma progressiva, (i) a adoção de
uma atitude crítica, refletida e
responsável no uso de tecnologias,
ambientes e serviços digitais,
(ii)
o
desenvolvimento
de
competências básicas de pesquisa e
análise de informação online,
(iii) a capacidade de comunicar
adequadamente, utilizando meios e
recursos digitais e
(iv) o conhecimento de estratégias e
ferramentas de apoio à criatividade,
através da exploração de ideias e do
desenvolvimento do pensamento
computacional que lhes permitam
produzir artefactos digitais criativos.
(v) a aquisição de conhecimento e
utilização adequada e segura de
diferentes tipos de ferramentas de
comunicação, de acordo com as
situações de comunicação e as regras

A disciplina de Oficina
Criativa nos 2º e 3º ciclos, visa:
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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 auto
controlo na expressão escrita;
5. Desenvolver capacidade
crítica não só em relação à
produção alheia, como também
à própria produção criativa.
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de conduta e de funcionamento de
cada ambiente digital.
(vi) o saber analisar informação e
gerir dados armazenados, segurança e
usar a linguagem adequada aos
contextos de comunicação através da
Internet.
(vii) o saber pesquisar informação e
comunicar e colaborar em rede,
participando
em
ambientes
colaborativos, tendo em conta os
direitos
de
autor,
utilizando
plataformas de apoio ao ensino e
aprendizagem e nas redes sociais.
(viii) a adquisição de competências
em exploração
de
ambientes
computacionais, através da análise de
problemas,
de
introdução
à
programação e criando aplicações.

1º Grupo
• Direitos Humanos
• Igualdade de Género
• Interculturalidade
• Desenvolvimento Sustentável
• Educação Ambiental
• Saúde
2º Grupo
• Sexualidade
• Media
•
Instituições
e
participação
democrática
• Literacia financeira e educação para
o consumo
• Segurança rodoviária
• Risco
3º Grupo
• Empreendedorismo
• Mundo do Trabalho
• Segurança, Defesa e Paz
• Bem-estar animal
• Voluntariado
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10. - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA
Jardins de Infância

Período da Manhã

Período de Almoço

Período da Tarde

Alvalade

8.00 – 9.00 h

12.00 – 13.30 h

15.30 – 18.00 h

Ermidas-Sado

8.30 – 9.00 h

12.30 – 14.00 h

15.30 – 18.00 h

S. Domingos

-

12.30 – 14.00 h

-

Vale de Água

-

12.30 – 14.00 h

-

Os alunos no Pré-escolar dispõem de atividades de animação socioeducativa no âmbito da componente
de apoio à família, asseguradas por assistentes operacionais/técnicas (monitores) recrutados pelo Município.
Essas atividades são de natureza lúdica, formativas, ocupacionais e planificadas com a envolvência do
educador titular de grupo e o assistente operacional/técnica (monitor).
São realizadas sempre que possível, em espaços alternativos à sala de aula de modo a quebrar a rotina
face às atividades letivas. Temos assim uma vertente social que não se deve confundir com a vertente
curricular/pedagógica, antes a complementa e enriquece.

11. - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
Os projetos e atividades de enriquecimento curricular que se desenvolvem na/pela Escola visam o
enriquecimento académico, incidindo em conteúdos/competências dos currículos mas também no domínio
desportivo, artístico, científico, da promoção de normas, atitudes e valores conducentes à educação física e
desportiva, à inserção dos educandos na comunidade e a uma cidadania reflexiva.

11.1. - 1º Ciclo
De acordo com o Despacho nº 5328/2011, de 28 de março, os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico têm no
seu currículo, as seguintes Atividades de Enriquecimento Curricular:






Atividade Física e Desportiva
Atividades Lúdicas Expressivas
Ciências Experimentais
TIC
Educação Musical

As AEC são variáveis consoante as escolas básicas e os anos de escolaridade

11.2. - Desporto Escolar
Promove atividades de complemento curricular em estreita ligação com a disciplina de Educação
Física. O Desporto Escolar tem como objetivo promover as atividades no interior da comunidade escolar, bem
como a interatividade com o meio circundante. Serão desenvolvidas atividades como basquetebol, voleibol,
atletismo, futebol, badminton, entre outras.
Os alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico poderão inscrever-se numa das modalidades constantes
do núcleo de desporto escolar, podendo participar nas atividades organizadas pelo mesmo.

12. - ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS
12.1. - Linhas de orientação educativa
Tendo em conta o contexto do agrupamento formulado no Projeto Educativo, a estratégia global
definida deve enfatizar a socialização, a instrução e estimulação do aluno. Deverá dar uma resposta
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA
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diferenciada aos alunos que tal necessitem dispondo para isso, como recurso, de Professores de Educação
Especial. A cooperação entre estes serviços e os professores irá permitir a identificação das dificuldades, a sua
correção e superação. Podem ainda ser delineadas estratégias no âmbito da Orientação Escolar e Profissional
e atividades de informação/ formação consideradas pertinentes na formação integral/crescimento pessoal do
aluno.
Os professores devem ter cada vez mais um conhecimento do aluno, aprofundando as suas relações
interpessoais e de integração no grupo, favorecendo a comunicação e a cooperação entre os seus elementos.
Para respeitar as diferenças e as capacidades individuais farão um diagnóstico precoce das dificuldades,
permitindo uma rápida correção e superação. O respeito pelo outro, a solidariedade, a valorização do trabalho
e o civismo são atitudes valorizadas pelo Projeto Educativo e consideradas igualmente linhas de orientação
educativa.

12.2. - Metodologias de ensino
Sendo a educação uma condição necessária ao desenvolvimento do ser humano, a metodologia a
desenvolver pela escola deve desenvolver a autonomia intelectual do aluno, levando-o a aprender por si
próprio. É importante que os professores na sua prática pedagógica ensinem a aprender:






selecionar e a organizar a informação;
pesquisar;
trabalhar individualmente ou em grupo;
avaliar o seu desempenho;
procurar a qualidade e a excelência num clima de solidariedade.

O aluno deve construir os seus conhecimentos e desenvolver competências, reorganizando a sua estrutura
cognitiva. O professor por sua vez deve ser reflexivo e crítico, criando soluções, propondo problemas e não
apresentando soluções.
Nesta perspetiva, o processo de ensino / aprendizagem deve basear-se na atividade do aluno, no erro, na
pesquisa, na investigação, na solução de problemas, porque se admite que o fundamental da educação são os
processos e não os produtos de aprendizagem.
O trabalho de grupo deve ser igualmente incentivado, na medida que cada elemento tem uma faceta
diferente da realidade tendo esta estratégia um efeito integrador. O aluno deve ser um elemento ativo que
procura material, argumenta e observa.
O professor deve ajudar os alunos a trabalhar o mais independentemente possível.

12.3. – Parcerias/Protocolos e Projetos em Desenvolvimento
Com vista à formação integral dos alunos e ao apoio ao desenvolvimento curricular e extracurricular,
através do desenvolvimento de projetos específicos, o Agrupamento estabeleceu as seguintes parcerias e
protocolos e desenvolve os seguintes projetos:
Projeto/Área de
Parcerias/Protocolos - Entidades
Descrição
Intervenção
CA- Crédito Agrícola de Alvalade

Prémios de Mérito

USP de Santiago do Cacém / Alvalade

Saúde Escolar

CERCISIAGO – Cooperativa de educação
e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de
Santiago do Cacém
Centro de Paralisia Cerebral de Beja
Fundação Quintino Aires

Atribuição anual de prémios de Mérito aos melhores
alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade do Agrupamento.
As Unidades de Santiago do Cacém e de Alvalade têm-se
revelado parceiros privilegiados em atividades
relacionadas com questões de saúde pública, tais como
vacinação, higiene oral, educação sexual e surtos
epidémicos e na referenciação/ encaminhamento de
crianças e jovens em risco.

Saúde Mental

Acompanhamento a alunos nas áreas da psicologia e na
terapia da fala.

Saúde
Saúde Mental

Acompanhamento na área da psicomotricidade
Acompanhamento na área da psicologia
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GNR – Guarda Nacional Republicana /
Escola Segura

Viabilização dos
serviços prestados pela
Escola Segura
incluindo a formação e
o esclarecimento aos
alunos.

CPCJ - Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de
Santiago do Cacém
Tribunal de Menores

Situações de risco

Proteção Civil de Santiago do Cacém

Bombeiros Voluntários de Alvalade

Município de Santiago do Cacém

Simulacros de
catástrofes (sismos,
incêndios, …)
Viabilização de
serviços e apoio nos
exercícios de
simulacro, …
Transportes,
alimentação, espaços e
equipamentos

Freguesia de Alvalade
Freguesia de Ermidas-sado
União das Freguesias de S. Domingos e
Vale de Água

Biblioteca Municipal de Santiago do Cacém
Biblioteca Municipal de Santo André

Equipamentos
Recursos Humanos
Transportes

Visitas de Estudo /
participação em
atividades de
promoção do gosto
pelo livro e pela
leitura.

Museu Municipal de Santiago do Cacém

Intercâmbio Cultural

AADIES - Associação de Apoio ao
Desenvolvimento Integrado de Ermidas-Sado

Apoio Social

Associação COFESMAR

Atividades Lúdicas

ADL – Associação de Desenvolvimento do
Litoral Alentejano

Animação
Intergeracional /
Projetos de Inclusão
Social / Sessões de
Informação e de
Sensibilização

ESDIME – Agência para o
Desenvolvimento Local do Alentejo
Sudoeste
COMPETIR – Formação e Serviços, SA

Formação

Centro de Atividades Pedagógicas Alda
Guerreiro – Santo André, Santiago do
Cacém

Formação de pessoal
docente e não docente
Desempenho de
docentes – Bolsa de
avaliadores externos
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Em articulação com esta entidade, têm-se levado a cabo
várias atividades relacionadas com a temática da
segurança, prevenção de comportamentos de risco e
acompanhamento de situações problemáticas vividas
dentro e fora da escola.

Trabalho articulado no que diz respeito ao
despiste/acompanhamento de situações de risco familiar.

Apoio na Execução dos Planos de Segurança e Plano de
Emergência e nos exercícios de simulacro e atuação em
caso de emergência.

Colaboração nos transportes dos alunos para visitas de
estudo, alimentação e manutenção de espaços e
equipamentos, …
Estas entidades têm contribuído para a promoção da
autonomia, da cidadania e da inserção jovens que
frequentam o Agrupamento, dando resposta a uma
necessidade da diminuição dos fatores potenciadores de
exclusão e insucesso escolar e social.
Estas articulações visam o desenvolvimento da ligação
entre as escolas dos vários níveis de ensino e as
Bibliotecas Municipais existentes no concelho,
otimizando atividades e recursos por meio de uma
parceria efetiva que se concretiza na partilha de
experiências no âmbito da gestão e dinamização de
bibliotecas.
Visitas de estudo, sessões de animação da leitura, doação
de painéis para decoração da sala de audiovisuais da
Escola Sede.
.Refeições ao 1º ciclo e apoio a visitas de estudo com
transporte da associação.
Participação em atividades lúdicas e culturais entre a
associação, a escola e a associação de pais/EE.
O objetivo desta parceria visa a promoção da participação
e a intervenção comunitária na freguesia de Alvalade,
numa prática de partilha de conhecimentos, saberes,
experiências entre gerações distintas, possibilitando que
ambas se enriqueçam, se aproximem e melhorem a coesão
social. Pretende-se que jovens, crianças, idosos e
comunidade em geral se possam reunir numa saudável
partilha. Serão organizados e realizados encontros,
atividades festivas e de convívio pelos idosos / crianças /
jovens, alternadamente no Centro de Dia e Escolas de
Alvalade.
Formação ao Pessoal Não Docente
Este Centro de Formação é constituído pela Associação de
Escolas do Alentejo Litoral, onde é definido, por proposta
do Conselho Pedagógico, o Plano de Formação deste
Agrupamento através da auscultação das necessidades de
formação do pessoal docente e não docente.
Constituem a bolsa de avaliadores externos, e fornecem a
formação específica para o exercício da função.
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Também é estabelecida a calendarização e efetuada a
operacionalização da avaliação externa dos docentes dos
quadros que solicitam a “observação de aulas”.
Conjugação de esforços para prevenir, atenuar ou
erradicar situações de pobreza e exclusão e promover o
desenvolvimento social local através de um trabalho em
parceria.

Rede Social do Concelho de Santiago do
Cacém

Inclusão Social

Serviço Local de Ação Social (Segurança
Social)

Apoio Social

Avaliação de situações de alunos apoiados ou com
necessidade de serem apoiados pela Segurança Social

Comissão Social de Freguesia de Alvalade

Plataforma de
Articulação entre
parceiros

Desenvolvimento de parcerias de recursos humanos e
atividades conjuntas.

Loja Social de Alvalade

Solidariedade

Campanhas de solidariedade e angariação de bens
essenciais para as famílias carenciadas.

Representante do Agrupamento na
Paróquia

Atividades Religiosas

Apoio a atividades religiosas, ações de voluntariado, entre
as quais o Banco Alimentar e outras sociais

Atividades
desportivas; cedências
de transportes;
equipamentos;
instalações

Esta parceria pretende dar continuidade ao plano de
desenvolvimento desportivo em Alvalade Sado. Realizase em articulação com os objetivos da prática regular em
meio escolar e segundo um rigoroso e equilibrado
trabalho, estruturado com base nos processos biológico,
cognitivo e técnico, promovendo ao mesmo tempo a sã
convivência, divertimento e bem-estar.

Centro de Dia de Alvalade

Projetos

Parceria “De mãos Dadas…com a leitura” do Pré-Escolar
com a Biblioteca.

Centros de Dia de S. Domingos e Vale de
Água

Parceria

Instalações das Cantinas e Desporto (AEC).

Comissão Organizativa das Festas de
Comemoração do Foral de Alvalade

Alvalade Medieval

Participação com Stand no espaço da feira. A Biblioteca
dinamiza na Escola Sede, atividades relacionadas com o
evento. Disponibilizam a animadora cultural para
desenvolvimento de atividades na Biblioteca.

Casa do Povo de Alvalade

Festa de Natal

Cedência do espaço para a realização da Festa de Natal do
Agrupamento, assim como de outras atividades.

Associação de Regantes e Beneficiários de
Campilhas e Alto Sado

Manutenção dos
Espaços Verdes

Manutenção dos espaços verdes.

Rádios Locais/Comunicação Social

Divulgação de
notícias e atividades

EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A.

Cooperação e
desenvolvimento de
iniciativas que possam
induzir uma dinâmica
de valorização das
novas oportunidades
geradas,
desenvolvendo
projetos e iniciativas
conjuntas, valorizando
os meios e os recursos
afetos a ambas as
partes.

Futebol Clube Alvaladense
Vitória Futebol Clube Ermidense
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A comunicação social, nomeadamente os jornais e rádio
locais, têm prestado uma boa colaboração na divulgação
das atividades/iniciativas de maior relevo.
Tem como objetivo de contribuir para o desenvolvimento
integrado e sustentável da região, devido à necessidade de
serem desenvolvidas estratégias que promovam uma
melhor qualificação e formação dos recursos humanos do
Alentejo, capazes de dar resposta aos novos desafios e
oportunidades geradas. O Alqueva impulsiona inúmeras
oportunidades de desenvolvimento económico, as quais
serão certamente geradoras de emprego, o que implica
uma nova configuração das atividades económicas, do
ambiente, da qualificação e da fixação de pessoas no
Alentejo.
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12.3.1. – Projetos facilitadores da concretização do currículo de âmbito Internacional, Europeu e
Nacional
Programa Europeu ECO-ESCOLAS
Eco-Escolas é um Programa Internacional que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de
qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental/EDS. Fornece fundamentalmente
metodologia, formação, materiais pedagógicos, apoio e enquadramento ao trabalho desenvolvido pela
escola.
OPE - Orçamento Participativo das Escolas
O Orçamento Participativo é organizado, em cada ano civil, na Escola Sede do Agrupamento.
A nível nacional, o orçamento participativo é coordenado pelo Instituto de Gestão Financeira da
Educação I.P. (IGeFE, I.P.), em articulação com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).
É um processo democrático, com várias etapas, que garante aos estudantes do 3.º ciclo a possibilidade
de participarem, de acordo com as suas ideias, preferências e vontades, no desenvolvimento de um projeto
que contribua para a melhoria da escola.
O Orçamento Participativo das Escolas (OPE) pretende fomentar o espírito de participação e de
cidadania e valorizar a opinião dos estudantes em decisões que os afetam diretamente.
Com o OPE estimulam-se as escolhas responsáveis, a familiaridade com os mecanismos do voto e a
participação na execução das escolhas efetuadas.
Rede Nacional de Bibliotecas Escolares
Este Programa do Ministério da Educação tem contribuído para o apetrechamento físico das duas
bibliotecas escolares do Agrupamento. Tem igualmente oferecido apoio técnico-pedagógico e orientações
relativas às suas áreas de intervenção, nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento das competências
de leitura, de informação e tecnológicas, através da coordenadora interconcelhia para as bibliotecas escolares.
Deve-se também a este Programa a colocação de recursos humanos para a gestão das bibliotecas (professora
bibliotecária).
PNL - Plano Nacional de Leitura
Este Programa do Ministério da Educação apoia o Agrupamento, apresentando várias orientações
nacionais com o objetivo de desenvolver nos alunos a competência e o gosto pela leitura, assumindo-a como
fator de desenvolvimento individual e nacional. Este Programa permite a aquisição de obras em número
suficiente para seguir as orientações, nomeadamente no que respeita à leitura orientada em sala de aula.
O Plano Nacional de Leitura é um programa que visa alargar e diversificar as ações promotoras de
leitura em contexto escolar, na família e em outros contextos sociais. Este plano tem como objetivo central
elevar os níveis de literacia no seio da população escolar, consubstanciando-se no incremento e implementação
de iniciativas orientadas para a promoção e desenvolvimento de competências, no alargamento e
aprofundamento dos hábitos de leitura.
Programa IZ-IE: Insucesso Zero / Igualdade na Educação
Participação no Programa Insucesso Zero /Igualdade na Educação com o objetivo de fomentar a
articulação entre o Município de Santiago do Cacém e os agrupamentos de escolas do concelho para combater
o insucesso e o abandono escolar. As áreas temáticas são a Leitura e Escrita, com as ações Viver (com) a
escrita, Sábados a Ler, Hora do Conto e Espiões da Palavra; a área temática Ambiente, Território,
Desenvolvimento Sustentável, com as ações As Aventuras da Mimosa, Biodiversidade na Escola, Férias
Ambientais e à Descoberta do Património.
Projeto Nacional “a LeR+”
É um projeto apoiado pela Rede de Bibliotecas Escolares e pelo Plano Nacional de Leitura que a Escola
Básica Prof. Arménio Lança foi convidada a integrar e que visa o desenvolvimento de um ambiente integral
de leitura na escola, sob responsabilidade da biblioteca e respetiva professora bibliotecária. Para o
desenvolvimento do Projeto a LeR+, a escola tem vindo a receber orçamento, orientações teóricas e formação.
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Programa Nacional do Desporto Escolar
O Programa do Desporto Escolar compreende duas medidas:
- Apoio a atividades físico-desportivas desenvolvidas e enquadradas no Plano Plurianual e Plano de
Atividades e devidamente calendarizadas – Atividade Interna;
- Preparação dos Grupos/Equipas, através da participação em encontros interescolares, de caráter
competitivo – Atividade Externa.
Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde – Plano de Educação para a Saúde (PES)
A educação para a saúde tem como objetivos centrais a informação e a consciencialização de cada
pessoa acerca da sua própria saúde e o desenvolvimento de competências que a habilitem para uma progressiva
autorresponsabilização. Desta área fazem parte a educação sexual, a educação alimentar, a atividade física, a
prevenção de consumos nocivos, o despiste no âmbito da saúde oral e visual, o plano nacional de vacinação e
a prevenção da violência em meio escolar.
A educação sexual, de acordo com as orientações legais, integra-se no âmbito da educação para a
saúde, precisamente por obedecer ao mesmo conceito e abordagem, com vista à promoção da saúde física,
psicológica e social. O Documento Orientador da Aplicação da Educação Sexual em Meio Escolar do
Agrupamento, em termos gerais, os moldes em que se concretiza a aplicação da Educação Sexual e conduz à
sua implementação, mediante uma abordagem transversal às diversas áreas curriculares, da responsabilidade
de cada turma/Conselho de Turma, articulando as planificações das várias áreas disciplinares e não
disciplinares, sempre numa perspetiva interdisciplinar. Pretende-se contribuir para uma vivência mais
informada, mais autónoma e, logo, mais responsável da sexualidade na esfera dos conhecimentos,
sentimentos, atitudes e competências. Cada Conselho de Turma, através do seu Plano de Atividades da Turma,
deverá definir essa transversalidade e as áreas prioritárias.
Projeto da Autonomia e Flexibilidade Curricular
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.
A autonomia e a flexibilidade curricular facultam 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.
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12.3.2. – Projetos Internos
Jornal “Pé de Letra”
Com a colaboração de alunos e professores este jornal pretende promover a participação ativa na
comunicação e no meio de comunicação que é o jornal. Será pois uma forma de dar a conhecer assuntos de
interesse para a comunidade escolar.
Projeto - Laboratório de Aprendizagem
O Laboratório de Aprendizagem ou “Sala de aula do futuro”, é um espaço dotado com equipamento
tecnológico e digital e mobiliário escolar adequado a uma sala multifuncional. Permite a aplicação de várias
modalidades de ensino e aprendizagem e a utilização de recursos digitais e interativos nas várias áreas
disciplinares. É um Projeto Inovador de combate ao insucesso escolar através da exploração de um modelo
pedagógico, aliando o espaço e a tecnologia, facilitando o trabalho com os alunos dentro e fora da sala de aula,
uma vez que os equipamentos estão preparados para serem utilizados noutros espaços.
Projeto - Rádio Escola
Visando o desenvolvimento pessoal e social dos alunos da nossa escola, a Rádio Escola pretende
incrementar atividades no âmbito radiofónico e outras complementares que lhes possibilitassem desenvolver
diversas capacidades. Este projeto surgiu dos alunos do 3º ciclo, baseada numa proposta vencedora na eleição
aquando do Orçamento Participativo de 2018.
Projeto dá oportunidade aos alunos de serem mais autónomos, dinâmicos, participativos e criativos,
cumprindo os objetivos previamente delineados e contribuindo, assim, para a dinamização do espaço escola.
Pretende ser um espaço de divulgação de opiniões dos alunos sobre o mundo que os rodeia. Este é um
espaço de e para os alunos, cabendo ao professor coordenador, o papel orientador na consecução das propostas
planeadas.
Pretende dar a conhecer a importância da rádio como meio de comunicação, bem como no seu
potencial pedagógico.
São, ainda, promovidas boas práticas de utilização dos meios de comunicação em contexto educativo,
por forma a:
- tornar a escola mais atrativa;
- facultar o acesso às novas tecnologias a todos os alunos;
- apoiar e divulgar a elaboração de materiais pedagógicos.
EECE-Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola
A estratégia de Educação para a Cidadania na Escola 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.
EMAEI – Equipa de Apoio à Educação Inclusiva
A publicação do Decreto-Lei n.º 54/2018, em 6 de julho estabelece 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.
A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 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
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da organização da escola, e elementos variáveis nos quais se incluem todos os profissionais 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.
Centro de Apoio à Aprendizagem - CAA
O centro de apoio à aprendizagem criado, constitui uma estrutura de apoio da escola, agregadora dos
recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da escola.
A criação do centro de apoio à aprendizagem, insere-se no quadro de autonomia das escolas e, enquanto
resposta organizativa de apoio à inclusão, deve estar prevista nos documentos estruturantes que definem a
política de escola, bem como os recursos a disponibilizar para a sua consecução. A ação educativa
desenvolvida neste centro, complementar da que é realizada na turma de pertença do aluno, convoca a
intervenção de todos os agentes educativos, nomeadamente os docentes de educação especial.
Competiu ao diretor da escola definir o espaço de funcionamento do centro de apoio à aprendizagem,
numa lógica de rentabilização dos recursos existentes na escola.
Projeto de Educação para a Saúde
O PES tem como principal área de intervenção a Promoção da Educação para a Saúde em meio escolar.
O Programa Nacional de Saúde Escolar tem como objetivo a promoção de comportamentos saudáveis e
prevenção de doenças em contexto escolar. Essa intervenção faz-se em parceria com a Unidade Local de
Saúde (ULSLA).
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família - GAAF / Plano Tutorial
O GAAF funciona como um instrumento de mediação escolar. São finalidades deste gabinete:
a) Apoiar, acompanhar e encaminhar os alunos;
b) Prevenir o absentismo e o abandono escolar;
c) Contribuir para o sucesso escolar;
d) Promover a inter-relação entre os diversos membros da comunidade escolar;
e) Incentivar a participação ativa dos pais e/ou Encarregados de Educação na vida escolar dos
alunos;
f) Trabalhar em parceria com agentes externos à escola, nomeadamente, o Centro de Saúde, o
Hospital do Litoral Alentejano, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens e a Escola Segura;
g) Apoiar alunos e famílias nas suas problemáticas;
h) Despistar situações de risco.
O GAAF funciona num espaço específico, com horários previamente estipulados para receber pais e/ou
alunos que o procurem. Sendo que também poderão fazer-se abordagens aos alunos nos seus espaços (pátio,
sala de convívio, campo...).
Plano Tutorial
O serviço de tutoria visa garantir as condições para evitar o abandono escolar, através de recursos de
pedagogia diferenciada, de programas de apoio ao estudo, de orientação e aconselhamento do aluno e de
atividades de enriquecimento.
Deverá ser feita a deteção de casos para atribuição de tutoria, contando com o apoio dos Diretores de
Turma, definidos os critérios para a sua atribuição e moldes em que cada tutoria deve ser implementada.
Equipa Multidisciplinar
A Equipa Multidisciplinar constituída, prevista no art.º 35.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro
(Estatuto do Aluno e Ética Escolar), está integrada no GAAF e é destinada a acompanhar em permanência
os alunos, designadamente aqueles que revelem maiores dificuldades de aprendizagem, risco de abandono
escolar, comportamentos de risco ou gravemente violadores dos deveres do aluno ou se encontrem na
iminência de ultrapassar os limites de faltas previstos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
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A atuação da equipa multidisciplinar prossegue, designadamente, os seguintes objetivos:
a) Inventariar as situações problemáticas com origem na comunidade envolvente, alertando e motivando
os agentes locais para a sua intervenção, designadamente preventiva;
b) Promover medidas de integração e inclusão do aluno na escola tendo em conta a sua envolvência
familiar e social;
c) Atuar preventivamente relativamente aos alunos que se encontrem nas situações referidas no n.º 1;
d) Acompanhar os alunos nos planos de integração na escola e na aquisição e desenvolvimento de
métodos de estudo, de trabalho escolar e medidas de recuperação da aprendizagem;
e) Supervisionar a aplicação de medidas corretivas e disciplinares sancionatórias, sempre que essa
missão lhe seja atribuída;
f) Aconselhar e propor percursos alternativos aos alunos em risco, em articulação com outras equipas
ou serviços com atribuições nessa área;
g) Propor o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições, públicas ou privadas, da
comunidade local, designadamente com o tecido socioeconómico e empresarial, de apoio social na
comunidade, com a rede social municipal, de modo a participarem na proposta ou execução das
diferentes medidas de integração escolar, social ou profissional dos jovens em risco previstas neste
Estatuto;
h) Estabelecer ligação com as comissões de proteção de crianças e jovens em risco, designadamente,
para os efeitos e medidas previstas neste Estatuto, relativas ao aluno e ou às suas famílias;
i) Promover as sessões de capacitação parental, conforme previsto nos n.º 4 e 5 do artigo 44.º;
j) Promover a formação em gestão comportamental, constante do n.º 4 do artigo 46.º;
k) Assegurar a mediação social, procurando, supletivamente, outros agentes para a mediação na
comunidade educativa e no meio envolvente, nomeadamente pais e encarregados de educação.
Dia do Agrupamento
O Dia do Agrupamento comemora-se, anualmente e transforma-se numa oportunidade para o encontro
de toda a comunidade educativa no terceiro período letivo. Trata-se de uma atividade de articulação que
envolve todas as estruturas do agrupamento, com a colaboração de vários parceiros com quem a escola tem
protocolos.
Durante o dia do evento os alunos participam nas diversas atividades promovidas e organizadas por
uma equipa de docentes responsáveis. São realizadas diversas atividades demonstrando algum do trabalho
desenvolvido durante o ano letivo: exposições, ateliês, dança, laboratório de ciências experimentais para os
mais pequenos, teatro, contos, música, desporto, insufláveis, barraquinhas de comes e bebes, e um almoço
convívio com toda a comunidade escolar, entre outros.
Todos os anos, o recinto da escola sede enche-se de alunos, pais e encarregados de educação,
professores, assistentes operacionais, parceiros, amigos, ex-alunos, …
Projeto - Semana da Cor, Som e Movimento
O Projeto “Semana da Cor, Som e Movimento” realiza-se anualmente, envolvendo toda a comunidade escolar
do Agrupamento. Trata-se de uma semana de atividades, em articulação, que envolve todas as estruturas do
agrupamento, com a colaboração de vários parceiros com quem a escola tem protocolos.
Pretende chamar a atenção para a importância da cor na perceção do mundo e na melhoria de qualidade do
ambiente, além de destacar a influência da cor nas sensações e no comportamento. Durante a “Semana da Cor,
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Som e Movimento” os dias do programa serão identificados por cores e os participantes são convidados a
usar, pelo menos, uma peça de roupa ou acessório visível mediante as cores definidas para cada dia.
Esta semana inclui a comemoração do Dia do Agrupamento, onde toda a comunidade educativa se reúne na
escola sede. Durante o dia, os alunos participam em diversas atividades promovidas e organizadas pelos
docentes dos vários departamentos e biblioteca escolar.
O Programa da semana inclui atividades que refletem o trabalho desenvolvido ao longo do ano: exposições,
ateliês, laboratórios de ciências experimentais, musica, atividades desportivas, entre outros.

13. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO
As diferentes estruturas de coordenação e supervisão existentes na escola, bem como as suas
competências encontram-se definidas em Regulamento Interno.
a) APOIO SOCIOEDUCATIVO
O Apoio Socioeducativo destina-se a promover a existência de condições que assegurem a plena
integração dos alunos. São de referir:
APOIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO
O Apoio Educativo Especializado consiste na adaptação das condições em que se processa o ensinoaprendizagem dos alunos com necessidades educativas especificas. De acordo com a Lei, os apoios destinados
a alunos enquadrados no Decreto-Lei nº 54/2018 são atribuídos prioritariamente e, sempre que possível, é
definida a sua aplicação no ano letivo anterior.
Os Apoios Especializados (SE) destinam-se a promover a existência de condições que assegurem o
sucesso e a plena integração escolar dos alunos tendo, entre outros, os seguintes objetivos:
a) Participar no processo de referenciação e avaliação de crianças e jovens;
b) Elaborar o Programa Educativo Individual com base no relatório técnico-pedagógico;
d) Colaborar no desenvolvimento das medidas educativas previstas no quadro normativo relativas a
alunos abrangidos pelas medidas de suporte à aprendizagem e `inclusão;
e) Apoiar os alunos e respetivos professores, no âmbito da sua área de especialidade, nos termos que
forem definidos no Projeto Educativo do Agrupamento;
g) Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo do Agrupamento numa perspetiva de
fomento da qualidade e da inovação educativa;
h) Colaborar na articulação com os serviços e entidades que intervêm no processo de apoio às
crianças/jovens com necessidades educativas;
i) Propor o estabelecimento de parcerias com diversas entidades, públicas e privadas, com vista à
implementação de Programas de Transição para a Vida Ativa - PIT;
j) Participar ativamente no envolvimento dos pais e encarregados de educação, nomeadamente na
identificação das competências/dificuldades dos seus educandos e na cooperação na implementação das
respostas educativas;
k) Facilitar o desenvolvimento da identidade pessoal do aluno e a construção do seu projeto de vida;
l) Participar em ações comunitárias destinadas a promover o sucesso escolar, bem como colaborar em
programas destinados a eliminar a fuga à escolaridade obrigatória, o abandono precoce e o absentismo
sistemático.
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INTERVENÇÃO PRECOCE
A Intervenção Precoce abrange as crianças entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções ou
estruturas do corpo que limitam a participação nas atividades típicas para a respetiva idade, com risco grave
de atraso de desenvolvimento, num trabalho em articulação com as suas famílias e o respetivo contexto social.
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
O serviço de Ação Social Escolar tem por objetivo dar execução às atuais medidas de combate à exclusão
social escolar ao nível local. A este nível, compete-lhe ainda atuar de modo a promover a igualdade de
oportunidades dos jovens no acesso ao ensino básico e secundário.
SERVIÇO DE ORIENTAÇAO VOCACIONAL/PSICOLOGIA
PSICOLOGIA ESCOLAR
Os Serviços de Psicologia Escolar são assegurados por Técnicas Especializadas. O trabalho efetuado
tem como objetivo contribuir para que a escola e restante comunidade escolar possam responder de uma forma
mais enriquecedora e assertiva na promoção do desenvolvimento integral de todos os alunos, dotando-os de
competências pessoais, sociais e de aprendizagem, e orientando-os para a construção de um projeto de vida
adequado.
ATENDIMENTOS:
O encaminhamento de alunos para avaliação ou para apoio psicopedagógico, pode ser proposto por
Encarregados de Educação, professores ou outros elementos da comunidade escolar, bem como por técnicos
de saúde ou de vertente social. Este processo concretiza-se através de uma sinalização, por via do Diretor de
Turma do aluno.
Qualquer aluno pode, também, propor-se para acompanhamento, podendo dirigir-se diretamente ao
Gabinete de trabalho das Psicólogas.

CLUBES: ECO ESCOLAS / PROTEÇÃO CIVIL E DO PATRIMÓNIO/ARTES
Os clubes são espaços de desenvolvimento de atividades cuja natureza é eminentemente lúdica mas
também artística, cultural, formativa e cívica.
A proposta de criação de clubes pode partir de quaisquer membros da comunidade educativa. Dela
deve constar o nome do clube, a sua composição, o equipamento necessário para o seu funcionamento e um
plano das atividades a desenvolver. A sua aprovação dependerá de decisão do Conselho Pedagógico.
b) BIBLIOTECAS ESCOLARES / CENTROS DE RECURSOS
O Agrupamento possui duas bibliotecas, integradas na rede nacional de bibliotecas escolares, uma na
Escola Básica de Ermidas-Sado e outra na Escola Básica Prof. Arménio Lança em Alvalade do Sado (Escola
sede do Agrupamento). A Biblioteca Escolar de Ermidas-Sado destina-se a apoiar os alunos do Pré-Escolar e
do 1º ciclo. Biblioteca Escolar da sede do Agrupamento, destina-se a apoiar toda a população escolar tanto os
alunos pertencentes à Escola Básica Prof. Arménio Lança (Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclos), como das restantes
escolas básicas/JI do agrupamento. As suas coleções são diversificadas e de acordo com as necessidades e
características do seu público-alvo. Trata-se de um espaço de livre acesso onde se concentram variados
recursos educativos multimédia, funcionando como um polo dinamizador da vida escolar, no âmbito da
informação, educação, cultura e lazer. Destina-se à consulta e produção de documentos em diferentes suportes,
dispondo de espaços flexíveis e articulados, equipamento específico e fundo documental diversificado e
catalogado.
As Bibliotecas Escolares funcionam sob as orientações contidas no projeto de Redes de Bibliotecas
Escolares e de acordo com os princípios definidos no Projeto Educativo.
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Por iniciativa própria e em colaboração com entidades locais, designadamente Biblioteca Municipal,
autarquias, coletividades ou associações, as Bibliotecas Escolares têm competência para organizar e/ou
participar em ações de extensão educativa, difusão cultural e animação sociocomunitária.
Da extensão educativa:
a) Participar em atividades de aperfeiçoamento profissional;
b) Criar condições para a valorização das artes e dos ofícios da zona.
Da difusão cultural:
a) Promover exposições, conferências, debates, etc.;
b) Promover realizações e iniciativas de apoio aos valores culturais locais, participando na defesa do
património local;
c) Incrementar a divulgação do artesanato e o intercâmbio de outras manifestações culturais;
d) Promover atividades de animação musical e de expressão artística.
Da animação sociocomunitária:
a) Promover encontros entre gerações com características diferentes;
b) Colaborar em iniciativas de solidariedade social.
As Bibliotecas Escolares funcionam em articulação próxima com o Projeto Educativo e com o Plano
Plurianual de Atividades e Plano de Atividades do Agrupamento e têm vindo a apostar num trabalho de
articulação curricular e de promoção da leitura e literacia, junto de toda a comunidade educativa.
Dada a natureza geográfica do agrupamento, as Bibliotecas Escolares desdobram-se na “Biblioteca
fora de portas”, nomeadamente com as maletas itinerantes no polo de S. Domingos e Vale de Água, de modo
a não discriminar esses alunos no seu acesso ao livro e à leitura.
As bibliotecas trabalham também em parceria com todos os departamentos curriculares, as áreas
disciplinares não curriculares e as atividades de enriquecimento curricular sempre que solicitadas.
Estes centros estão equipados com recursos documentais e equipamentos informáticos que permitem
uma pesquisa diversificada, tanto ao nível do livre acesso para trabalho individual, como ao nível do trabalho
dos professores com as turmas.
Todas as bibliotecas disponibilizam serviços de empréstimo domiciliário de livros e de documentos
para as salas de aula.
O tratamento documental e organização de atividades são assegurados pela professora bibliotecária e
equipa da biblioteca e pelas funcionárias de serviço.

14. – AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
INTRODUÇÃO
A avaliação em educação é um elemento integrante e regulador da prática educativa em cada nível de
educação e ensino e implica princípios e procedimentos adequados às suas especificidades. Visa apoiar o
processo educativo, certificar conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelos alunos e aferir
do grau de cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino básico.
O processo de avaliação dos alunos deve, em primeira instância, ser rigoroso e transparente.
Nesta perspetiva, a avaliação deve, também, ser encarada como monitorização dos processos das
aprendizagens efetuadas pelas crianças/alunos.
Uma avaliação adequada deve incentivar a motivação, a iniciativa pessoal, bem como a competência a nível
de equipa.
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O despacho normativo nº 14/2011, de 18 de novembro, destaca a necessidade de recorrer a técnicas e
instrumentos de avaliação diversificados, de acordo com o tipo de aprendizagens e dos contextos em que
ocorrem.
Dar-se-á ênfase à avaliação formativa, valorizando os processos de autoavaliação regulada em articulação
com a avaliação sumativa. Deste modo, a escola definiu os seguintes princípios orientadores da avaliação:
- atender ao percurso do aluno e ao progresso das suas aprendizagens;
- estimular o sucesso educativo de todos os alunos;
- atender aos vários ritmos de desenvolvimento e progressão;
- reforçar a função positiva e formativa da avaliação;
- partilhar responsabilidades;
- criar instrumentos de avaliação, não só no âmbito cognitivo, mas também integrando dados sobre
as capacidades, conhecimentos, atitudes e destrezas.
Na Educação Pré-Escolar a avaliação no quadro das orientações curriculares (Despacho nº 5220/97, de 10
de julho e circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011) assume uma dimensão formativa.
Incide sobre as áreas de conteúdo que constituem as referências gerais a considerar no planeamento e
avaliação das situações e oportunidades de aprendizagem.
A intencionalidade educativa decorre do processo reflexivo de observação, planeamento, ação, e avaliação
desenvolvida pelo educador de forma a adequar a sua prática às necessidades da criança e do grupo, tendo
em conta a sua evolução.
A avaliação realizada com as crianças é uma atividade educativa, constituindo também uma base de
avaliação para o educador. A sua reflexão, a partir dos efeitos que vai observando, possibilita-lhe estabelecer
a progressão das aprendizagens a desenvolver com cada criança. Neste sentido, a avaliação é suporte do
planeamento e é feita através da observação direta, registos do trabalho das crianças e do grupo e registos
do educador.

14.1. – Objetivos
OBJETIVOS






Apoiar o processo educativo para garantir o sucesso de todos os alunos;
Selecionar metodologias e recursos em função das necessidades educativas dos alunos;
Certificar as aprendizagens e competências adquiridas pelos alunos, no final de cada ciclo, através
da avaliação sumativa interna e externa;
Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo; possibilitando a tomada de decisões
sobre o seu melhoramento;
Promover maior confiança social no funcionamento do sistema educativo.

14.2. – Instrumentos de Avaliação
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
INSTRUMENTOS DE REGISTO








Pautas
Registo Biográfico
Ficha de Registo individual
Ficha de Autoavaliação dos alunos no final
de cada período letivo.
Heteroavaliação.
Programa Educativo Individual (PEI)
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INSTRUMENTOS DE RECOLHA






“Jogos” com autoavaliação e avaliação
mútua dos alunos;
Trabalho diário e toda a posição face aos
trabalhos/tarefas sugeridos pelo professor ou
pelo próprio aluno;
Trabalhos livres;
Participação/Intervenção na aula;
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Fichas formativas, de informação e de
autoavaliação;
Aplicação de testes de resposta aberta, de
resposta fechada, mistos;
Relatórios de trabalhos individuais, de
trabalho em grupo, de trabalhos
experimentais, de visitas de estudo;
Questionários orais;
Textos;
Sínteses;
Informações recebidas através de uma
observação participante (com envolvimento
do professor);
Informação recolhida através de uma
observação não participante (permitindo
uma maior liberdade de execução e
participação nas atividades);
Trabalhos de casa;
Fichas de Avaliação, diagnósticas,
formativas e sumativas;
Registos de incidentes críticos;
Listas de verificação;
Grelhas de observação.

14.3. – Intervenientes na Avaliação
1º ciclo

2º ciclo
Professor;
Aluno;
Conselho de turma;
Diretor;
Conselho Pedagógico
Encarregado de educação;
Docente de educação especial
e outros profissionais que
acompanhem
o
desenvolvimento do processo
educativo do aluno;
do Serviços ou organismos do
Ministério da Educação.

3º ciclo

Professor;
Aluno;
Conselho de docentes;
Diretor;
Conselho Pedagógico;
Encarregado de educação;
Docente de educação especial e
outros
profissionais
que
acompanhem o desenvolvimento do
processo educativo do aluno;

Professor;
Aluno;
Conselho de turma;
Diretor;
Conselho Pedagógico
Encarregado de educação;
Docente de educação especial e
outros
profissionais
que
acompanhem o desenvolvimento
do processo educativo do aluno;

Serviços
ou
organismos
Ministério da Educação.

Serviços ou organismos
Ministério da Educação.

do

COMPETÊNCIAS
CONSELHO PEDAGÓGICO

1. Órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa, define critérios e procedimentos
a implementar tendo em conta as finalidades previstas no diploma que estabelece os princípios
orientadores da avaliação, do ensino e das aprendizagens;
2. Aprova os critérios gerais e os critérios específicos de avaliação por Departamento Curricular;
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3. Aprova a modalidade, Informações-Provas e datas de realização das Provas de equivalência à frequência
de final de ciclo;
4. Decide sobre os pedidos de revisão da avaliação interpostos pelos/as Encarregados/as de Educação.
PARA EFEITOS DE ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÂO E DAS APRENDIZAGENS, A
RESPONSABILIDADE:
DIREÇÃO

1. Assegura os recursos humanos e materiais necessários que garantam a observação do cumprimento das
competências dos intervenientes acima referidos;
2. Diretor: com base nos dados da avaliação e tendo em conta outros elementos apresentados pelo professor titular
de turma, no 1.º ciclo, ou pelo diretor de turma, nos restantes ciclos, mobilizar e coordenar os recursos educativos
existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos.
Deve garantir o acesso à informação e assegurar as condições de participação dos alunos e dos encarregados de
educação, dos professores, dos profissionais com competência em matéria de apoios especializados e de outros
profissionais intervenientes no processo, nos termos definidos no regulamento interno.
DOCENTE

Através das modalidades de avaliação diagnóstica e
formativa, em harmonia com as orientações definidas
pelos órgãos com competências nos domínios
pedagógico-didático:
a) Adotar medidas que visam contribuir para as
aprendizagens de todos os alunos;
b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de
educação sobre o desenvolvimento das aprendizagens;
c) Reajustar as práticas educativas orientando-as para a
promoção do sucesso educativo.

ALUNO

1. Procede à autoavaliação e heteroavaliação, no
final de cada período em cada disciplina e, no final
do ano, através de uma ficha de Autoavaliação
global.

1. Propõe, na sua disciplina, a avaliação para cada
aluno de acordo com os critérios de avaliação que
regem a sua área curricular.
CONSELHO DE TURMA/CONSELHO DE DOCENTES

No 1.º ciclo, é do professor titular de turma, em
articulação com os restantes professores da turma, ouvido
o conselho de docentes;
Nos 2.º e 3.º ciclos, do conselho de turma, sob proposta
dos professores de cada disciplina, e, em ambas as
situações, dos órgãos de administração e gestão e de
coordenação e supervisão pedagógica da escola.

1. Acompanha o processo de desenvolvimento
cognitivo, comportamental e afetivo de cada aluno
ao longo do ano letivo;
2. Aprova a avaliação proposta por cada professor,
no final de cada período;
3. Pronuncia-se, no final de cada ano, sobre a
transição/aprovação de cada aluno.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR
E SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO

Compete à equipa multidisciplinar - EMAEI:
 Sensibilizar a comunidade educativa para a
educação inclusiva;
 Propor as medidas de suporte à aprendizagem a
mobilizar;
 Acompanhar e monitorizar a aplicação de
medidas
 de suporte à aprendizagem;
 Prestar aconselhamento aos docentes na
implementação de práticas pedagógicas
inclusivas;
 Elaborar o relatório técnico -pedagógico previsto
no artigo 21.º e, se aplicável, o programa
educativo individual e o plano individual de
transição previstos, respetivamente, nos artigos
24.º e 25.º;
 Acompanhar o funcionamento do centro de apoio
à aprendizagem.
Compete ao SPO:
a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos
alunos e para a construção da sua identidade pessoal;
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b) Participar na definição de estratégias e na
aplicação de procedimentos de orientação educativa
para o acompanhamento do aluno ao longo do seu
percurso escolar;
c) Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na
observação, orientação e apoio dos alunos
promovendo a cooperação de professores, pessoal
não docente, pais e encarregados de educação em
articulação com os recursos da comunidade;
d) Participar como membro permanente na Equipa
Multidisciplinar – EMAEI;
e) Participar na avaliação de alunos referenciados no
âmbito das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à
Inclusão e na elaboração do relatório técnicopedagógico ou, de acordo com a situação, propor as
medidas educativas mais adequadas;
f) Conceber e desenvolver programas e ações de
aconselhamento pessoal e vocacional a nível
individual ou de grupo;
g) Colaborar no levantamento de necessidades da
comunidade educativa com o fim de propor a
realização de ações de prevenção e medidas
educativas adequadas;
h) Participar em experiências pedagógicas bem
como em projetos de investigação e em ações de
formação de pessoal docente e não docente, com
especial incidência nas modalidades de formação
centradas no Agrupamento;
1) Acompanhar o desenvolvimento de projetos e
colaborar no estudo, conceção e planeamento de
medidas que visem a melhoria do sistema educativo;
j) Colaborar com os órgãos de administração e
gestão do agrupamento.
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

1. Participa e acompanha o processo de avaliação, através das informações prestadas pelo professor
Titular/Diretor de Turma.

14.4. – Processo Individual do Aluno
PROCESSO INDIVIDAL DO ALUNO



O processo individual do aluno acompanhao ao longo do seu percurso escolar e sempre
que este mude de escola;
São registadas, no Processo Individual do
aluno, todas as informações relevantes do seu
percurso educativo
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Documentos a constar no PIA:
a) Elementos fundamentais de identificação do
aluno;
b) Fichas de registo de avaliação, resultantes da
avaliação sumativa;
c) Fichas individuais do aluno, resultantes das
provas de aferição;
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O Processo Individual do Aluno constitui-se
como registo exclusivo em termos
disciplinares
As Informações contidas no Processo
Individual do Aluno referentes a matéria
disciplinar e de natureza pessoal e familiar
são estritamente confidenciais, encontrandose vinculados ao dever de sigilo de todos os
membros da comunidade educativa que a
elas tenham acesso.

d) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica,
quando existam;
e) Plano com as medidas adequadas à resolução das
dificuldades do aluno, quando exista;
f) Programas educativos individuais, no caso de o
aluno ser abrangido pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de
6 de julho;
g) Informações relativas a comportamentos
meritórios e medidas disciplinares aplicadas e seus
efeitos;
h) Relatórios Individuais das Provas de Aferição RIPA;
i) Participação em órgãos da escola ou em
associações de estudantes, no Plano de Mentoria, em
projetos no âmbito do voluntariado ou de natureza
artística, cultural, desportiva, entre outros de
relevante interesse social desenvolvidos na escola;
j) Outros que a escola considere adequados;
k) Autorização da imagem e som.

METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM








Realizar um ensino personalizado centrado no aluno;
Valorizar o trabalho de projeto;
Promover práticas pedagógicas ativas que desenvolvam a responsabilidade, autonomia, descoberta
e investigação;
Usar pedagogias diferenciadas, atendendo ao ritmo de aprendizagem de cada criança;
Planificar as atividades letivas;
Preparar o aluno para enfrentar a mudança de ciclo;
Avaliar constantemente todo o processo educativo.

REGISTO, CIRCULAÇÃO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO
Todos os ciclos
Na escola: registadas, em documentos próprios, ou a estes anexados, as informações relativas a cada aluno,
decorrentes das diferentes modalidades de avaliação, nos termos a definir pelos órgãos de administração
e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola.
No contexto específico da comunidade escolar: cabe ao diretor definir os procedimentos mais adequados
para assegurar a circulação em tempo útil da informação relativa aos resultados e desempenhos escolares.
A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação agregada,
nomeadamente, dos resultados e outros dados relevantes ao nível da turma e da escola, os professores e os
demais intervenientes no processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas
práticas com vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria das
aprendizagens.
A análise, para além dos indicadores de desempenho disponíveis, deve ter em conta outros indicadores
considerados relevantes, designadamente as taxas de retenção e de abandono, numa lógica de melhoria
de prestação do serviço educativo.
No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de complementaridade entre os
dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que permitam uma leitura abrangente do percurso
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de aprendizagem do aluno, designadamente, face ao contexto específico da escola. Do resultado do
processo de análise devem decorrer processos de planificação das atividades curriculares e
extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis, visem melhorar a qualidade das
aprendizagens, combater o abandono escolar e promover a inclusão e o sucesso educativo de todos.

14.5. – Domínios de Avaliação
DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO
DOMÍNIO DOS
CONHECIMENTOS





DOMÍNIO DAS ATITUDES E
VALORES

DOMÍNIO DAS CAPACIDADES

Aquisição de conhecimentos (testes, 
trabalhos individuais e de grupo,
relatórios de atividades práticas,
organização de dossiers temáticos,
portfolios de aprendizagem, …);

Progressão na aprendizagem;
Autoavaliação.




Tarefas letivas de complemento
curricular (trabalhos de casa,
preparação das aulas, organização
dos materiais necessários às aulas,);
Participação
em
tarefas
de
enriquecimento curricular (visitas de
estudo, convívios, desporto escolar);
Competência na Língua Materna
(expressão
oral
e
escrita,
comunicação, interpretação,);
Criatividade;
Capacidade de executar projetos
diversos.












Hábitos de trabalho / Atenção e
intervenção nas aulas;
Participação nos trabalhos;
Integração em trabalhos de grupo;
Assiduidade e pontualidade;
Relacionamento
pessoal
(com
colegas, professores e restantes
elementos
da
comunidade
educativa);
Respeito pelos professores, colegas
ou outros membros da comunidade
educativa;
Sentido da responsabilidade.
Iniciativa, autoestima,
autoconfiança e espírito crítico;
Aquisição de valores essenciais ao
ser humano (definidos no projeto
educativo), tais como: competência;
tolerância; criatividade;
empenhamento; solidariedade e
responsabilidade.

14.6. – Nomenclatura da Avaliação
14.6.1. Ensino Regular: 1º, 2º e 3º Ciclos
A correspondência entre a avaliação realizada em cada disciplina e os níveis de classificação de final de
período no Ensino Regular são os seguintes:
ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO / AVALIAÇÃO DOS
TESTES E TRABALHOS – AVALIAÇÃO SUMATIVA
Tabela de Classificação dos Testes
4º ano, 2º e 3º ciclos

1º ciclo*

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

2º e 3º ciclos

90 a 100%
(Nível 5)

Muito Bom

70 a 89%
(Nível 4)

Bom
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Peso de cada Período na
Avaliação Final
1º
Período

2º
Período

3º
Período
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50 a 69%
(Nível 3)

Suficiente

100%

(1P + 2P)
/2

(1P + 2P +
3P) /3

20 a 49%
(Nível 2)
Insuficiente

0 a 19%
(Nível 1)

(*) – De acordo com o ponto 5 do art.º 8º do Despacho Normativo n.º 13/2014, de 15 setembro.

14.7. – Modalidades de Avaliação
14.7.1. – Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa Interna

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
Responsabilidade: professores e dos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da
escola.

Existem três modalidades de avaliação: avaliação diagnóstica, formativa e avaliação sumativa, que inclui a
avaliação sumativa interna e a externa, sendo esta última aplicável aos 2º, 5º e 8º anos (Provas de Aferição),
e 9º ano de escolaridade (Provas Finais do 3º Ciclo).
Compete aos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola definir, para
cada modalidade de avaliação, os procedimentos adequados.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

AVALIAÇÃO FORMATIVA

Responde: à necessidade de obtenção de elementos
para a fundamentação do processo de ensino e de
aprendizagem;
Visa: a facilitação da integração escolar e a
orientação escolar e vocacional;
 No desenvolvimento da avaliação diagnóstica
deve: Ser valorizada a intervenção de docentes
dos diferentes ciclos;
 Ser recolhidas e mobilizadas informações que
permitam a definição de planos didáticos e a
adoção
de
estratégias
adequadas
às
necessidades específicas dos alunos;
 Ocorre no início do ano e sempre que o docente
julgar pertinente, tendo como finalidade o
levantamento de dados sobre o nível de
conhecimentos/capacidades dos alunos, nos
conteúdos já trabalhados e que se constituem
como pré-requisitos dos temas a tratar;
 Deve fundamentar estratégias de diferenciação
pedagógica, de superação de eventuais
dificuldades dos alunos e facilitação da sua
integração escolar e de apoio à orientação
escolar e vocacional.

Procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade
de avaliação devem privilegiar:
a) A regulação do ensino e das aprendizagens,
através da recolha de informação que permita
conhecer a forma como se ensina e como se aprende,
fundamentando a adoção e o ajustamento de
medidas e estratégias pedagógicas;
b) O caráter contínuo e sistemático dos processos
avaliativos e a sua adaptação aos contextos em que
ocorrem;
c) A diversidade das formas de recolha de
informação, através da utilização de diferentes
técnicas e instrumentos de avaliação, adequando-os
às finalidades que lhes presidem.
 É principal modalidade de avaliação da
Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico e
incide sobre os conhecimentos, as capacidades,
as atitudes e os valores revelados pelo aluno ao
longo do ano letivo.
 Carácter contínuo e sistemático e visa a
regularização do ensino e da aprendizagem.
 Recorre a uma variedade de instrumentos de
recolha de informação,
 Adequa-se à diversidade das aprendizagens.
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Permite
obter
informação
sobre
o
desenvolvimento da aprendizagem, com vista
ao ajustamento de processos e estratégias.

AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA NO ENSINO BÁSICO
Traduz a necessidade de:
- No final de cada período escolar, informar alunos e encarregados de educação sobre o estado de
desenvolvimento das aprendizagens;
- A tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno.
A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a sua natureza
globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos no artigo 7.º, compete:
No 1.º ciclo, ao professor titular de turma;
Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma.
Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade:
A avaliação sumativa das disciplinas de Complemento à Educação Artística, caso sejam organizadas em
regime semestral, processa-se do seguinte modo:
a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do 1.º semestre e no final do ano
letivo;
b) A classificação atribuída no 1.º semestre fica registada em ata e, à semelhança das classificações das
outras disciplinas, está sujeita a aprovação do conselho de turma de avaliação no final do ano letivo.
No 9.º ano de escolaridade:
O processo de avaliação sumativa é complementado pela realização das provas finais de ciclo, nos termos
dos artigos 18.º e 19.º do presente diploma.
A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final de ciclo é a classificação
atribuída no 3.º período do ano terminal em que são lecionadas.
Pode processar-se ainda através da realização de provas de equivalência à frequência, nos termos do
artigo 14.
Em cada período letivo










Na Educação Pré-Escolar a informação
qualitativa/descritiva é comunicada aos
pais/encarregados de educação no final de cada
período letivo.
Ocorre no final de cada período, e é da
responsabilidade do professor titular da turma,
no 1º ciclo, e do Conselho de Turma nos 2º e 3º
ciclos.
Tem como finalidade: informar o aluno e o seu
Encarregado
de
Educação
sobre
o
desenvolvimento dos conhecimentos e
capacidades adquiridas, definidas para cada
disciplina e área disciplinar
Permite a tomada de decisões sobre o percurso
escolar do aluno.
Proporciona a apreciação global do progresso
do aluno, de acordo com os critérios de
avaliação de cada Departamento Curricular.
No 1º ciclo: no 1º, 2º, 3º e 4º anos de
escolaridade, é descritiva em todas as
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No final do ano letivo





Apreciação global das aprendizagens e das
capacidades desenvolvidas pelo aluno;
Decisão de transição de ano, através da
apreciação global das aprendizagens, dos
conhecimentos adquiridos e das capacidades
desenvolvidas pelo aluno, no final de ano;
Em situações em que o aluno não adquira os
conhecimentos nem desenvolva as capacidades
definidas para o ano de escolaridade que
frequenta, o conselho de turma, nos 2.º e 3.º
ciclos, deve propor as medidas necessárias para
colmatar as deficiências detetadas no percurso
escolar do aluno, designadamente, no 1.º ciclo,
o eventual prolongamento do calendário escolar
para esses alunos.
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disciplinas curriculares e traduz-se na atribuição
de uma menção qualitativa.
No 2º e 3º ciclos traduz-se na atribuição de um
nível de 1 a 5 em todas as disciplinas.
A avaliação sumativa na área de Saúde e
Cidadania e nas disciplinas de Cidadania e
Desenvolvimento, TIC e Oficina Criativa é feita
mediante a atribuição de uma avaliação
quantitativa.
No 1º e 2º período haverá momentos
intercalares de avaliação, centrados na análise
da progressão dos alunos, fazendo os
ajustamentos necessários.
Na avaliação no final de cada período letivo e
traduz o trabalho do aluno, desde o início do ano
até esse momento específico de avaliação.

EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA
1º ciclo

2º e 3º ciclos

Materializa-se:
Na atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom,
Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas,
sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a
evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de
áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a
inscrever na ficha de registo de avaliação

Expressa-se:
Numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e,
sempre que se considere relevante, é acompanhada de
uma apreciação descritiva sobre a evolução da
aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar
ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na
ficha de registo de avaliação.

No 1ºano: pode expressar-se apenas de forma descritiva em
todas as componentes do currículo, nos 1.º e 2.º períodos.

Alunos do ensino básico abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, obedece ao disposto nos números
anteriores, de acordo com a especificidade do currículo do aluno.

14.7.2. – Avaliação Sumativa Externa no Ensino Básico
Provas de Aferição: não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não são considerados na classificação
final da disciplina;
Provas Finais de Ciclo: complementam o processo da avaliação sumativa de final do 3.º ciclo, sendo os resultados das
mesmas considerados para o cálculo da classificação final de disciplina.

Provas de aferição
Diretor decide:
- A não realização das provas de aferição pelos alunos inseridos em outros percursos e ofertas, que não o ensino
básico geral e o artístico especializado mediante parecer do conselho pedagógico fundamentado em razões de
organização curricular específica ou outras de caráter relevante.
- Mediante parecer do conselho pedagógico e ouvidos os encarregados de educação sobre a realização das provas de
aferição pelos alunos abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
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As provas de aferição dão origem a informação sobre o desempenho do aluno, a inscrever na ficha individual do
aluno.
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Realização obrigatória por Realização obrigatória por todos os alunos Realização obrigatória por todos os alunos
todos os alunos do ensino do ensino básico, numa única fase, no final do ensino básico, numa única fase, no final
básico, numa única fase, do ano letivo, no 5.ºano de escolaridade.
do ano letivo, no 8.º ano de escolaridade.
no final do ano letivo, no
2.º ano de escolaridade.
No 5.ºano de escolaridade, o processo de No 8.º ano de escolaridade, o processo de
aferição
abrange,
anualmente,
as aferição
abrange,
anualmente,
as
No 2.º ano de escolaridade disciplinas de Português ou de Matemática disciplinas de Português ou de Matemática
o processo de aferição e, rotativamente, uma das outras e, rotativamente, uma das outras
abrange as disciplinas de disciplinas, com inclusão de instrumentos disciplinas, com inclusão de instrumentos
Português, Matemática, vocacionados para a avaliação de situações vocacionados para a avaliação de situações
Estudo
do
Meio, práticas, assegurando a cobertura integral práticas, assegurando a cobertura integral
Expressões Artísticas e das áreas disciplinares do currículo.
das áreas disciplinares do currículo.
Físico -Motoras

Artigo 17.º
Ficha individual do aluno
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO
Todos os ciclos

Os resultados e desempenhos dos alunos nas provas de aferição são inscritos na ficha individual do aluno e
transmitidos à escola, aos próprios alunos e aos encarregados de educação.
A ficha anterior contém a caracterização do desempenho do aluno, considerando os parâmetros relevantes de cada
uma das disciplinas e domínios avaliados.
Deve ser objeto de análise, em complemento da informação decorrente da avaliação interna, pelo:
- Professor titular de turma no 1.º ciclo;
- Conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos, servindo de base à reformulação das metodologias e estratégias com vista ao
desenvolvimento do potencial de aprendizagem do aluno.
É apresentada ao encarregado de educação, preferencialmente em reunião presencial, de forma a assegurar que,
da sua leitura, enquadrada pela informação decorrente da avaliação interna, seja possível promover a regulação das
aprendizagens, a partir da concertação de estratégias específicas.
O diretor define, no contexto específico da sua comunidade escolar, os procedimentos adequados para assegurar
que a análise e circulação da informação constante da ficha se efetive em tempo útil, garantindo as melhores
condições para que os encarregados de educação e os alunos possam ser envolvidos no processo.
Artigo 18.º

Provas finais de ciclo
PROVAS FINAIS DE CICLO
3ºciclo-9ºano

Destinam-se a:
Todos os alunos do ensino básico.
Não se aplicam: aos alunos abrangidos pelas Medidas Adicionais “adaptações curriculares significativas” do Decreto
-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
Referencial: documentos curriculares de avaliação e vigor.
Realizam, obrigatoriamente: no caso de pretenderem prosseguir estudos no nível secundário, em cursos científicohumanísticos, excluindo os cursos científico-humanísticos do ensino recorrente, os alunos que se encontrem a
frequentar:
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a) Percursos curriculares alternativos (PCA); b) Cursos de educação e formação (CEF); c) Programas integrados de
educação e formação (PIEF); d) Cursos de educação e formação de adultos (EFA); e) Outras ofertas específicas.
Complementam o processo de avaliação sumativa dos alunos do 9.º ano nas disciplinas de:
a) Português e Matemática; b) PLNM (provas finais de nível A2 e B1) e Matemática, para os alunos do nível
de proficiência linguística de iniciação A1 e A2 ou do nível intermédio B1;
Realizam-se em: duas fases com uma única chamada cada;
A 1.ª fase obrigatória para todos os alunos;
Exceção dos alunos referidos nas alíneas c) e d) do número seguinte, que só podem realizar provas finais na 2.ª fase:
Destina -se aos alunos que:
a) Faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados;
b) Obtenham uma classificação final inferior a nível 3 após as provas finais realizadas na 1.ª fase e não reúnam
condições de aprovação;
c) Frequentem o 9.º ano de escolaridade e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final;
d) Tenham ficado retidos por faltas, no 9.º ano de escolaridade, pela aplicação do previsto na alínea b) do n.º 4 do
artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.
Classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas na qualidade de provas de equivalência à frequência
pelos alunos referidos nas alíneas b), c) e d) do número anterior é considerada como classificação final da respetiva
disciplina.
Provas classificadas na escala percentual de 0 a 100, arredondada às unidades, sendo a classificação final da prova
convertida na escala de 1 a 5.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA DISCIPLINA
3ºciclo-9ºano
Classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas finais, realizadas na 1.ª fase:
É o resultado da média ponderada, com arredondamento às unidades, entre a classificação obtida na
avaliação sumativa do 3.º período da disciplina e a classificação obtida pelo aluno na prova final, de acordo
com a seguinte fórmula: CFD = (7 CIF + 3 CP) / 10 em que: CFD = classificação final da disciplina; CIF =
classificação interna final; CP = classificação da prova final.
Classificação obtida na 2.ª fase das provas finais é considerada como classificação final da respetiva
disciplina, com exceção dos alunos incluídos na alínea a) do n.º 7 do artigo anterior.
As provas finais do 3º ciclo incidem sobre os conteúdos definidos nos programas e têm como referência
as metas curriculares em vigor definidas para os três ciclos do ensino básico.
As provas finais realizam-se em duas fases com uma única chamada cada, sendo a 1.ª fase obrigatória
para todos os alunos, destinando-se a 2.ª fase aos alunos:
a) Que faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados;
b) Que obtiveram uma classificação final inferior a 3 após as provas finais realizadas na 1.ª fase;
c) Autopropostos que, após as reuniões de avaliação de final de ano, não obtiveram aprovação de
acordo com o previsto no artigo 13.º do presente despacho.
São admitidos às provas finais do 3.º ciclo, os alunos que ficarem retidos por faltas pela aplicação das
alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro — Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
AVALIAÇÃO EXTERNA NO ENSINO BÁSICO
Avaliação Sumativa
9º ANOS

2º / 5º / 8º ANOS
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não aprovados e que estão fora da escolaridade
obrigatória.
 Nas provas finais de ciclo (9º anos), não serão
admitidos os alunos que tenham obtido
classificação, nas seguintes situações:
a) Nível 1 simultaneamente nas disciplinas de
Português e Matemática;
b) Nível inferior a 3 em três disciplinas com
nível 1 em Português ou Matemática;
c) Nível inferior a 3 em três disciplinas, desde
que nenhuma delas seja Português e
Matemática;
d) Nível inferior a 3 numa disciplina e nível 1
em Português ou Matemática.
A não realização das referidas provas finais de ciclo implica a retenção dos alunos no 9º ano de
escolaridade.
As provas finais têm o peso de 30% sobre a nota final.
A decisão de não realização das provas de aferição compete ao diretor, mediante parecer do conselho
pedagógico fundamentado em razões de carácter relevante no cumprimento do disposto nos pontos
2 e 3 do artigo 10º, do Despacho Normativo n.º 3-A/2019 de 26 de fevereiro;

Provas de aferição, de aplicação universal e
obrigatória, a realizar no final do 2.º, 5.º e 8.º
anos de escolaridade, permitem:
a) Acompanhar o desenvolvimento do
currículo, nas diferentes áreas, providenciando
informação regular ao sistema educativo;
b) Fornecer informações detalhadas acerca do
desempenho dos alunos à escola, aos
professores, aos encarregados de educação e aos
próprios alunos;
c) Potenciar uma intervenção pedagógica
atempada, dirigida às dificuldades identificadas
para cada aluno.




Nota: a avaliação externa decorre da legislação em vigor no momento da sua aplicação.
14.7.3. - Provas de Equivalência à Frequência
1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Realizam-se a nível de escola nos 4º, 6º e 9º anos em duas fases;
Referencial de avaliação: documentos curriculares em vigor relativos a cada um dos ciclos;
Prova oral, no caso das disciplinas de Português, ou Português Língua Não Materna (PLNM) e de línguas
estrangeiras.
Classificação final: expressa em escala percentual de 0 a 100, arredondada às unidades e convertida na
escala adotada em cada um dos ciclos, nos termos do Anexo I Despacho Normativo n.º 3-A/2019 de 26 de
fevereiro;
Provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita, oral ou prática), a
classificação final da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas
componentes expressas em escala percentual de 0 a 100.
A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação final de disciplina.
Destinam-se a alunos que estejam numa das seguintes situações:

- Matriculados no ensino
individual e doméstico;
- e)Frequentem o 4.º ano de
escolaridade, completem 14 anos
até ao final do ano escolar e não
tenham obtido aprovação na
avaliação sumativa final;

- Frequentem seminários não abrangidos pelo Decreto – Lei n.º 293 C/86, de 12 de setembro, para alunos dos 2.º e 3.º ciclos;
- Matriculados no ensino individual e doméstico;
- Fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar
qualquer estabelecimento de ensino;
Fora da escolaridade obrigatória, frequentem o 2º ou 3.º ciclo do ensino
básico e tenham anulado a matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período;
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- Retidos por faltas pela
aplicação do previsto nas alíneas
a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da
Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro
e se encontrem na situação a que
se refere a alínea e);

- f) Frequentem o 6.º ano de
escolaridade, completem 16 anos
até ao final do ano escolar e não
tenham obtido aprovação na
avaliação sumativa final;
- Retidos por faltas pela aplicação
do previsto nas alíneas a) e b) do
n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º
51/2012, de 5 de setembro e se
encontrem na situação a que se
refere a alínea f);

- Frequentem o 9.º ano de
escolaridade e não tenham obtido
aprovação na avaliação sumativa
final ou após a realização das
provas finais na 1.ª fase;
- Tenham ficado retidos por faltas,
no 9.º ano de escolaridade, pela
aplicação do previsto na alínea b)
do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º
51/2012, de 5 de setembro.

As provas de equivalência à frequência realizam-se, em duas fases, a nível de escola no ano terminais
do terceiro ciclo do ensino básico, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo, para alunos na
qualidade de autopropostos que se encontrem numa das seguintes condições:
a) Frequentem estabelecimentos de ensino particular e cooperativo sem autonomia ou paralelismo
pedagógico;
b) Frequentem seminários não abrangidos pelo Decreto–Lei n.º 293-C/86, de 12 de setembro, para
alunos dos 2.º e 3.º ciclos;
c) Estejam abrangidos pelo ensino individual e doméstico;
d) Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar qualquer estabelecimento
de ensino;
f) Tenham ficado retidos por faltas pela aplicação do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º
da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro — Estatuto do Aluno e Ética Escolar;
g) Estejam no 6.º de escolaridade e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final do 3.º
período.
Os alunos autopropostos do 2.º ciclo realizam obrigatoriamente na 1.ª fase:
a) As provas de equivalência à frequência, efetuando também uma prova oral na disciplina de
Português;
b) As provas de equivalência à frequência em todas as disciplinas, no 2.º ciclo, no caso dos alunos
referidos nas alíneas a) a f) do n.º 3 do presente artigo;
c) As provas de equivalência à frequência nas disciplinas em que não obtiveram aprovação, no caso
dos alunos do 2.º ciclo referidos na alínea g) do n.º 3 do presente artigo.
Os alunos autopropostos do 3.º ciclo realizam obrigatoriamente:
a) As provas finais de ciclo, valendo como provas de equivalência à frequência, na 1.ª chamada;
b) As provas de equivalência à frequência em todas as disciplinas do 3.º ciclo do ensino básico, no
caso dos alunos referidos nas alíneas a) a f) do n.º 3 do presente artigo, na 1.ª fase, salvo naquelas em que se
realizam provas finais;
c) As provas de equivalência à frequência nas disciplinas em que não obtiveram aprovação, no caso
dos alunos do 3.º ciclo referidos na alínea g) do n.º 3 do presente artigo, na 1.ª fase.
Os alunos do 2.º ciclo do ensino básico referidos anteriormente que não obtiveram aprovação nas
provas de equivalência à frequência na 1.ª fase, por terem obtido classificação inferior a 3, podem repetir na
2.ª fase a realização destas provas.
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Os alunos do 3.º ciclo do ensino básico podem inscrever-se e realizar, na 2.ª fase, exceto nas disciplinas
sujeitas a prova final, as provas de equivalência à frequência em todas as disciplinas em que não obtiveram
aprovação na 1.ª fase, desde que aquelas lhes permitam a conclusão de ciclo.
As provas de equivalência à frequência incidem sobre os conteúdos dos programas, têm como
referência as metas curriculares estabelecidas para os três ciclos e contemplam ainda uma prova oral, no caso
das áreas disciplinares e disciplinas de Português, de Português Língua Não Materna (PLNM).
O aluno é considerado Aprovado quando se verificam as condições de transição estabelecidas para o
final dos três ciclos do ensino básico.

14.8. Critérios Gerais de Avaliação
A avaliação incide sobre as aprendizagens (domínio de conceitos) e capacidades (processos e atitudes)
definidas no currículo nacional para as diversas áreas disciplinares.
De acordo com a legislação em vigor, a avaliação é um elemento integrante e regulador de todo o
processo de ensino - aprendizagem e visa certificar as diversas aprendizagens e capacidades desenvolvidas,
sendo o objetivo, primeiro e último, promover o sucesso escolar de cada criança/aluno.
A atribuição das avaliações no decorrer do processo de ensino/aprendizagem tem em consideração:
 A individualidade de cada aluno;
 A especificidade de cada ano de escolaridade, disciplina ou área disciplinar;
 O caráter formativo, sistemático e contínuo da avaliação;
 A seleção de instrumentos adequados;
 As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão e outros recursos necessários para dar
resposta aos alunos;
 A participação conjunta e estruturada de alunos, professores e encarregados de educação;
 A dinâmica de Projeto que o processo de ensino/aprendizagem reveste, reformulando e
introduzindo decisões e alterações sempre que tal for necessário para a promoção e
consolidação do processo educativo.
1. Os critérios de avaliação são definidos anualmente, até ao início do ano letivo, sob proposta dos
Departamentos e Grupos Disciplinares, aprovados em Conselho Pedagógico, compilados num documento
e divulgados na página Web da Escola.
2. Deve ser enunciada a descrição de um perfil de aprendizagens específicas para cada ano e ou ciclo de
escolaridade.
3. Os critérios de avaliação mencionados no número anterior constituem referenciais comuns na escola, sendo
operacionalizados pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo.

14.9. - Avaliação dos alunos abrangidos pelas medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão (medidas adicionais) (D. L. 54/2018, de 6 de Julho)Lei 116
As adaptações ao processo de avaliação externa devem ser coerentes com o processo de ensino, de
aprendizagem e de avaliação interna, bem como com o nível de escolaridade em que são implementadas, não
se constituindo, isoladamente, como um objetivo, mas antes como uma salvaguarda do direito à participação
de todos os alunos na avaliação externa.
A aplicação de adaptações ao processo de avaliação externa tem por referência as adaptações aplicadas ao
nível da avaliação interna ao longo do ano letivo.
Assim, cabe ao professor titular de turma/conselho de docentes ou diretor de turma/conselho de turma, com a
anuência expressa do encarregado de educação, solicitar ao diretor de escola a aplicação de adaptações ao
processo de avaliação externa.
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No âmbito das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, os alunos do ensino básico para quem tenha
sido mobilizada a medida adicional Frequência do ano de escolaridade por disciplinas (alínea a) do n.º 4 do
artigo 10.º do Decreto‐Lei n.º 54/2018, de 6 de julho) só devem realizar as provas relativas às disciplinas que
se encontram a frequentar no presente ano letivo.
Quando aplicada a medida adaptações curriculares significativas (alínea b) do n.º 4 do artigo 10.º do referido
Decreto‐Lei), os alunos não realizam provas finais do ensino básico, de acordo com o n.º 2 do artigo 18.º do
Despacho Normativo n.º 1‐F/2016, de 5 de abril, e com o n.º 2 do artigo 28.º da Portaria n.º 223‐A/2018, de 3
de agosto.
Assim, em casos muito excecionais, quando são aplicadas medidas seletivas ou adicionais, à exceção de
adaptações curriculares significativas, expressas num Relatório Técnico‐Pedagógico, os alunos podem realizar
provas finais a nível de escola - 3.º ciclo do ensino básico - se necessitarem de alterações ao nível da estrutura
das provas e na tipologia e formulação dos itens, relativamente à prova caracterizada na Informação‐Prova da
responsabilidade do IAVE, I. P.
A aplicação de provas a nível de escola depende da autorização do diretor de escola, no ensino básico.
Nesse contexto, estas provas não se aplicam às situações de dislexia ou perturbação de hiperatividade com
défice de atenção, no ensino básico, realizando os alunos as provas de âmbito nacional.

14.10. – Critérios de Progressão / Retenção
Todos os ciclos
Permite uma tomada de decisão sobre a:
a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo; b) Aprovação ou não aprovação
no final de cada ciclo; c) Renovação de matrícula; d) Certificação de aprendizagens.
Alunos do 9.º ano, a aprovação depende ainda dos resultados das provas finais de ciclo.

CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO, TRANSIÇÃO E PROGRESSÃO
Menções: Transitou ou Não Transitou: 1º, 2º, 3º, 5º, 7º e 8º
Aprovado ou Não Aprovado: 4º, 6º, 9º.
Decisão de retenção: Caráter pedagógico a ser considerada excecional.
Só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas
medidas de apoio face às dificuldades detetadas.
Retenção dos alunos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Transição e aprovação
Em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o professor titular de turma, nos 1.º, 2.º ou 3.º ciclos,
considerem que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para prosseguir com
sucesso os seus estudos.
Final do ciclo
O aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições:
i) Menção Insuficiente nas i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou
disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;
PLNM
ou
PL2
e
de ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.
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Matemática;
ii)
Menção
Insuficiente nas disciplinas de
Português ou Matemática e,
cumulativamente,
menção
Insuficiente em duas das
restantes disciplinas;

O Apoio ao Estudo, EMRC e
Oferta
Complementar:
não
contam
para
transição/aprovação.

As AEC, Apoio ao Estudo,
EMRC e Oferta Complementar:
não
contam
para
transição/aprovação.

A não realização das provas
finais por alunos do ensino básico
geral e dos cursos artísticos
especializados implica a sua não
aprovação neste ciclo.
EMRC e Oferta Complementar:
não
contam
para
transição/aprovação.

1ºano: só ficam retidos por
excesso de faltas;
Alunos retidos: 1º, 2º ou 3º anos
podem integrar a turma a que
pertenciam (decisão do diretor
sob proposta: prof. titular)

CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DOCENTES E CONSELHOS DE TURMA DOS 1º, 2º
E 3º CICLOS
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo

Constituição: por todos os
professores titulares de turma do
1.º ciclo de cada estabelecimento
constituinte do agrupamento.
Podem
participar
outros
professores ou técnicos que
intervenham no processo de
ensino e aprendizagem, os
serviços com competência em
matéria de apoio educativo e
serviços ou entidades cuja
contribuição
o
conselho
pedagógico
considere
conveniente.

Constituição: os professores da turma, sendo seu presidente o diretor de turma;
Competências: apreciar e deliberar as propostas/classificações;
Deliberação final: pelo CT, devendo resultar do consenso dos professores.
Votação: quando não há consenso. Todos votam nominalmente. Não pode haver
abstenções (registar em ata) Deliberação tomada por maioria absoluta
(presidente-voto de qualidade em caso de empate)
Podem intervir, sem direito a voto, outros professores ou técnicos que
participem no processo de ensino e aprendizagem, os serviços com competência
em matéria de apoio educativo e serviços ou entidades cuja contribuição o
conselho pedagógico considere conveniente.
Adiada 48h: motivo imprevisto de 1 membro
Ausência longa: reúne com restantes membros (DT tem de dispor dos elementos
referentes à avaliação de cada aluno, fornecidos pelo professor ausente)

Deliberação final: deve resultar
do consenso dos professores.
Votação: quando não há
consenso.
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REGISTO DAS MENÇÕES E CLASSIFICAÇÕES
2º ciclo

1º ciclo

3º ciclo

Menções qualitativas atribuídas no Classificações no final de cada período letivo registadas em pauta e nas fichas
final de cada período letivo, e as de registo de avaliação.
apreciações descritivas no 4.º ano: Deliberações do conselho de turma carecem de ratificação do diretor da
registadas nas fichas de registo de escola.
avaliação.
Decisões do professor titular de
turma carecem de ratificação do
diretor da escola.
Diretor da escola: garante a verificação das pautas e documentação relativa às reuniões; assegura o cumprimento
das disposições em vigor e desencadeia os mecanismos necessários à correção de eventuais irregularidades.
REVISÃO DAS DECISÕES
1º ciclo

2º e 3º ciclos

EE dirige pedido ao órgão de direção da escola
Prazo de três dias úteis a contar da data de entrega das
fichas de registo de avaliação.
Requerimento: fundamentado em razões de ordem
técnica, pedagógica ou legal acompanhado de
documentos pertinentes.
Indeferidos: os não fundamentados e os entregues fora
do prazo;
O diretor da escola convoca, nos cinco dias úteis após
a aceitação do requerimento, uma reunião com o
professor titular de turma para apreciação do pedido de
revisão, podendo confirmar ou modificar a avaliação
inicial, elaborando um relatório pormenorizado. Pode
ser ouvido o Conselho de docentes
Deliberação do diretor: dar conhecimento ao EE até
20 dias úteis após receção do pedido.
EE pode interpor recurso hierárquico (se baseado em
vício de forma)

EE dirige pedido ao órgão de direção da escola
Prazo de três dias úteis a contar da data da afixação das
pautas.
Requerimento: fundamentado em razões de ordem
técnica, pedagógica ou legal acompanhado de documentos
pertinentes.
Indeferidos: os não fundamentados e os entregues fora do
prazo;
O diretor convoca, nos cinco dias úteis após a aceitação
do requerimento, uma reunião extraordinária do conselho
de turma que: analisa o pedido de revisão; delibera com
base em todos os documentos relevantes; toma uma
decisão que pode confirmar ou modificar a avaliação
inicial, elaborando um relatório pormenorizado, que deve
integrar a ata da reunião.
Se CT mantiver a deliberação: diretor pode enviar ao CP
que emite parecer prévio à decisão final. Deliberação do
diretor: dar conhecimento ao EE até 30 dias úteis após
receção do pedido.
EE pode interpor recurso hierárquico, 5 dias úteis após a
receção da resposta (se baseado em vício de forma)

SITUAÇÕES ESPECIAIS DE CLASSIFICAÇÃO
Motivo: da exclusiva responsabilidade da escola ou por falta de assiduidade do aluno, motivada por doença
prolongada ou impedimento legal devidamente comprovados, se não existirem em qualquer disciplina elementos de
avaliação respeitantes ao 3.º período letivo, a menção ou classificação dessas disciplinas é a que o aluno obteve no
2.º período letivo.
1º ciclo
2.º e 3.º anos de escolaridade, sempre
que o aluno frequentar as aulas durante
um único período letivo, por falta de
assiduidade motivada por doença
prolongada ou impedimento legal

2º ciclo
Sempre que o aluno frequentar as
aulas durante um único período
letivo, por falta de assiduidade
motivada por doença prolongada ou
impedimento legal devidamente
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devidamente comprovados, compete ao
professor titular de turma, ouvido o
conselho de docentes, a decisão acerca da
transição do aluno.
4.º ano de escolaridade sempre que o
aluno frequentar as aulas durante um
único período letivo, por falta de
assiduidade motivada por doença
prolongada ou impedimento legal
devidamente comprovados, fica sujeito à
realização de uma prova extraordinária
de avaliação (PEA) em cada disciplina.
Ver pontos respeitantes à classificação
da PEA

comprovados,
fica
sujeito
à
realização
de
uma
prova
extraordinária de avaliação (PEA)
em cada disciplina.
Ver
pontos
respeitantes
classificação da PEA

à

Sempre que o aluno frequentar as aulas
durante um único período letivo, por falta de
assiduidade
motivada
por
doença
prolongada
ou
impedimento
legal
devidamente comprovados, fica sujeito à
realização de uma prova extraordinária de
avaliação (PEA) em cada disciplina,
exceto naquelas em que realizar, no 9.º ano,
prova final de ciclo.
Ver pontos respeitantes à classificação da
PEA

Artigo 30.º
Procedimento para realização da PEA
- Consultar os procedimentos em caso de necessidade.
SECÇÃO VI
Certificação da avaliação
Modelos de diploma e certificados previstos nos números anteriores são aprovados por despacho do membro do Governo
responsável pela área da educação

MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO
- Planos adequados às características específicas dos alunos;
- Medidas de apoio ao estudo;
- Atividades de apoio ao estudo: consolidação das aprendizagens, acompanhamento da realização de trabalhos, prática
de rotinas de pesquisa e seleção de informação e a aquisição de métodos de estudo;
- Constituição temporária de grupos de alunos em função das suas necessidades e ou potencialidades, promovendo,
num trabalho de articulação entre docentes, a superação das dificuldades e o prosseguimento do trabalho na turma;
- Coadjuvação em sala de aula valorizando-se as experiências e as práticas colaborativas que conduzam à melhoria
das práticas;
- Estabelecimento de permutas temporárias de docentes, no 1.º ciclo;
- Acompanhamento a alunos que progridam ao 2.º ou 3.º ciclo com menção Insuficiente ou classificação final inferior
a 3 a Português ou a Matemática no ano escolar anterior;
- Implementação de tutorias, visando o acompanhamento com vista à melhoria das aprendizagens e ao
desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos;
- Acolhimento e acompanhamento dos alunos que não têm o português como língua materna;
- Integração dos alunos noutra oferta formativa, mediante parecer do psicólogo escolar e concordância do encarregado
de educação;
- Outras que a escola considere adequadas às dificuldades dos alunos.
DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA EDUCATIVA
Promover outras ofertas específicas que apelem à diversidade, adaptadas ao perfil dos alunos, sem prejuízo da abertura de turmas
de percursos curriculares alternativos, programas integrados de educação e formação e cursos de educação e formação.
A frequência das ofertas formativas referidas é acompanhada, tendo em conta os recursos existentes, pela intervenção de um
professor tutor, que orienta o processo educativo dos alunos.
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Disposição transitória
A avaliação das aprendizagens a realizar até ao final do 3.º período, aplica-se, com as devidas adaptações, o
disposto no Despacho normativo n.º 17-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, 1.º
suplemento, de 22 de setembro de 2015. Excluem-se do disposto no número anterior as seguintes matérias:
a) Provas finais do 1.º de ciclo, no 4.º ano, e do 2.º ciclo, no 6.º ano;
b) Provas de equivalência à frequência.
Em todos os anos de escolaridade/ciclos progridem os alunos:
No 1º Ciclo a decisão de retenção de um aluno no mesmo ano de escolaridade é uma decisão
pedagógica e deve ser tomada sempre que os professores titulares de turma, ouvido o competente
Departamento, considerarem:
 1º Ano de Escolaridade – não haverá lugar a retenção, exceto se tiver ultrapassado o limite
de faltas injustificadas previstas na Lei e, após cumpridos os procedimentos previstos no
Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o professor titular da turma em articulação com o conselho
de docentes, quando exista, decida pela retenção do aluno;


2º, 3º e 4º Anos de Escolaridade – retidos os alunos que não demonstrem ter adquirido os
conhecimentos e desenvolvido as capacidades essenciais a três das áreas curriculares
disciplinares ou a duas se forem as áreas de Português e de Matemática, cumulativamente;

No 2º Ciclo:
 5º Ano de Escolaridade – retidos os alunos que tenham nível inferior a 3 nas disciplinas de
Português, Matemática e outra, ou nível inferior a 3 a quatro disciplinas (não é contabilizada a
disciplina de Educação Moral e Religiosa);


6º Ano de Escolaridade – não aprovados os alunos que tenham nível inferior a 3 a Português
e a Matemática; ou nível inferior a 3 a três disciplinas, não sendo contabilizada a área de Saúde
e Cidadania e a disciplina de Educação Moral e Religiosa.

No 3º Ciclo:
 7º Ano e 8º Anos de Escolaridade – retidos os alunos que tenham nível inferior a 3 nas
disciplinas de Português, Matemática e outra, ou nível inferior a 3 a quatro disciplinas (não é
contabilizada a área de Saúde e Cidadania e a disciplina de Educação Moral e Religiosa);


9º Ano de Escolaridade: Antes da realização da Prova Final (não realizam a prova) – não
aprovados os alunos que tenham nível 1 nas disciplinas de Português e Matemática, ou nível
inferior a 3 a duas disciplinas e nível 1 a Português ou Matemática; ou nível inferior a 3 a três
disciplinas (desde que nenhuma delas seja Português e Matemática), não sendo contabilizada
a área de Saúde e Cidadania e a disciplina de Educação Moral e Religiosa.

Depois da realização da Prova Final – não aprovados os alunos que tenham nível inferior a 3 a
Português e a Matemática; ou nível inferior a 3 a três disciplinas, não sendo contabilizada a área de Saúde e
Cidadania e a disciplina de Educação Moral e Religiosa.
14.10.1. – Revisão dos resultados da avaliação
As decisões decorrentes da avaliação de um aluno, no final do ano letivo, podem ser objeto de um
pedido de revisão, devidamente fundamentado, dirigido pelo respetivo encarregado de educação ao órgão de
Direção do Agrupamento, de acordo com o artigo 17º do Despacho Normativo nº 24-A/2012, de 6 de
dezembro.
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14.10.2. - Comunicação da Avaliação
Aos alunos e encarregados de educação é facultada a informação da terminologia correspondente à
percentagem obtida, não a percentagem.
Uma cópia do Registo de Avaliação é entregue aos Encarregados de Educação após o final de cada
período.
No 1º Ciclo todos os elementos de avaliação que sejam sujeitos a classificação são obrigatoriamente
entregues ao aluno no final do ciclo, à exceção de trabalhos que sejam alvo de exposição pública.
Nos 2º e 3º Ciclos todos os elementos de avaliação que sejam sujeitos a classificação são
obrigatoriamente entregues ao aluno até ao final do respetivo período letivo, à exceção de trabalhos que sejam
alvo de exposição pública.

15. - FORMAÇÃO CONTÍNUA
Pretendendo o Agrupamento de Escolas assegurar uma formação integral de qualidade, alicerçada
numa atualização permanente dos seus profissionais, há que definir e organizar as prioridades de formação
listadas no Projeto Educativo e de Formação do Agrupamento, o qual definiu como um dos seus objetivos
estratégicos, desenvolver o processo de formação melhorando a qualidade de desempenho profissional.
Em consonância foi elaborado um plano de formação bianual (2019-2021), através do qual se pretende,
não só, garantir as condições de acesso a uma formação com especial destaque para modalidades formativas
que possam dar o devido relevo a uma formação centrada na Escola e nos projetos aí desenvolvidos, como
também potenciar saberes e competências pessoais e profissionais que criem as interações e sinergias capazes
de desenvolver novas práticas educativas. Assim sendo, foi feito atempadamente o levantamento das
necessidades formativas, que possibilitou elencar um conjunto de temas a desenvolver em articulação com o
Centro de Formação de Professores do Alentejo Litoral, de forma a poder responder com maior eficácia às
necessidades específicas dos docentes e pessoal não docente e desta forma potenciar o desenvolvimento do
Agrupamento.

16. - DIVULGAÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS




Será entregue uma cópia deste plano de estudos e de desenvolvimento do currículo a todos os
estabelecimentos de ensino do Agrupamento.
Será colocado um exemplar na biblioteca da escola, para consulta.
Será colocado na página do agrupamento.

17. - AVALIAÇÃO DO PEDCA
O presente Plano de Estudos deve ser encarado como um instrumento de trabalho dinâmico e flexível,
suscetível de atualizações e melhorias sempre que se verifiquem razões imperiosas, nomeadamente as que se
prendem com a melhoria da qualidade da educação e ensino ou decorrentes da Lei. A sua avaliação serve
como elemento regulador da aplicação prática, sendo a mesma realizada no final de cada ano letivo pelo
Conselho Pedagógico.
A avaliação do desenvolvimento do PEDCA efetuar-se-á através do seu grau de consecução,
consubstanciado nos Planos Curriculares das Turmas. O Conselho Pedagógico deverá nomear uma equipa, no
final do ano letivo de 2020/2021, para poder avaliar o Plano de Estudos.

18. - DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento foi reformulado, analisado,
discutido e aprovado em reunião de Conselho Pedagógico, realizada no dia 10 de setembro de 2020.
O Presidente do Conselho Pedagógico
__________________________________
(Jorge Manuel Palma)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA

Página 98

Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo

ÍNDICE
PREÂMBULO .................................................................................................................................................................................... 2
1. - BREVE CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO .............................................................................................................. 3
2. – GESTÃO FLEXÍVEL DO CURRÍCULO ................................................................................................................................... 3
3. - PRINCIPIOS E PRIORIDADES EDUCATIVAS FUNDAMENTAIS ....................................................................................... 4
3.1. LINHAS DE ATUAÇÃO PARA A INCLUSÃO .................................................................................................................... 4
3.2. Plano de Ação Estratégica – PAE ............................................................................................................................................ 5
4. – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL .............................................................................................................. 8
4.1. - Calendário Escolar ................................................................................................................................................................. 8
4.2. - Horário de funcionamento escolar ......................................................................................................................................... 8
4.3. - Organização e Gestão Curricular ........................................................................................................................................... 9
4.4. - Matrizes Curriculares........................................................................................................................................................... 10
4.4.1. – Matriz Curricular da Educação Pré-Escolar .............................................................................................................. 10
4.4.2 – Matriz Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico .......................................................................................................... 11
4.4.3. – Matriz Curricular do 2º Ciclo do Ensino Básico ......................................................................................................... 12
4.4.4. – Matriz Curricular do 3º Ciclo do Ensino Básico ......................................................................................................... 12
4.5. – Fundamentação da Matriz Curricular .................................................................................................................................. 13
4.6. - Componentes do currículo ................................................................................................................................................... 14
4.7. – Transversalidade no currículo ............................................................................................................................................. 14
4.8. – Oferta curricular diferenciada ............................................................................................................................................. 15
4.9. - Critérios de distribuição do serviço letivo ........................................................................................................................... 15
4.10. - Critérios de constituição de turmas .................................................................................................................................... 16
4.10.1 - Pré-escolar .................................................................................................................................................................. 16
4.10.2 -Ensino básico ................................................................................................................................................................ 16
4.11. - Critérios de elaboração de horários dos alunos .................................................................................................................. 16
4.12. –Departamentos Curriculares do Pré-Escolar e do 1º Ciclo / Conselhos de Turmas dos 2º e 3º Ciclos .............................. 17
4.13. – Articulação e Gestão Curricular ........................................................................................................................................ 17
4.14. - Ocupação Plena dos Tempos Escolares dos Alunos .......................................................................................................... 18
4.15. - Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica ....................................................................................... 20
5. - PLANOS CURRICULARES ..................................................................................................................................................... 20
5.1. – Plano Curricular do Pré-Escolar.......................................................................................................................................... 20
5.2. – Plano Curricular do 1º Ciclo ............................................................................................................................................... 23
5.3. – Plano Curricular do 2º Ciclo ............................................................................................................................................... 30
5.4. – Plano Curricular do 3º Ciclo ............................................................................................................................................... 40
5.5. Planificação da Oficina Criativa- 2º e 3º ciclos .............................................................................................................. 61
5.6. Alunos que beneficiam de Medidas Adicionais .............................................................................................................. 62
6. - PROBLEMAS DETETADOS .................................................................................................................................................... 62
7. - ORIENTAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA............................................................................................................ 62
8. - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PRÉ-ESCOLAR............................................................................................................. 63
9. - ÁREAS CURRICULARES NÃO DISCIPLINARES – ENSINO BÁSICO .............................................................................. 63
9.1. – Apoio ao Estudo .................................................................................................................................................................. 64
9.2. – Saúde e Cidadania ............................................................................................................................................................... 64
9.3. - Cidadania e Desenvolvimento / TIC / Oficina Criativa ....................................................................................................... 65
10. - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA .............................................................................................................................. 67
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA

Página 99

Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo
11. - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ..................................................................................................... 67
11.1. - 1º Ciclo .............................................................................................................................................................................. 67
11.2. - Desporto Escolar................................................................................................................................................................ 67
12. - ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS ............................................................................................................................................. 67
12.1. - Linhas de orientação educativa .......................................................................................................................................... 67
12.2. - Metodologias de ensino ..................................................................................................................................................... 68
13. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO ................................................................................................. 76
a) APOIO SOCIOEDUCATIVO .................................................................................................................................................. 76
APOIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO .............................................................................................................................. 76
INTERVENÇÃO PRECOCE ................................................................................................................................................... 77
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ..................................................................................................................................................... 77
SERVIÇO DE ORIENTAÇAO VOCACIONAL/PSICOLOGIA ............................................................................................ 77
CLUBES: ECO ESCOLAS / PROTEÇÃO CIVIL E DO PATRIMÓNIO/ARTES ................................................................. 77
b) BIBLIOTECAS ESCOLARES / CENTROS DE RECURSOS ................................................................................................ 77
14. – AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS .............................................................................................................................. 78
14.1. – Objetivos ........................................................................................................................................................................... 79
14.2. – Instrumentos de Avaliação ................................................................................................................................................ 79
14.3. – Intervenientes na Avaliação .............................................................................................................................................. 80
14.4. – Processo Individual do Aluno ........................................................................................................................................... 82
14.5. – Domínios de Avaliação ..................................................................................................................................................... 84
14.6. – Nomenclatura da Avaliação .............................................................................................................................................. 84
14.6.1. Ensino Regular: 1º, 2º e 3º Ciclos ................................................................................................................................. 84
14.7. – Modalidades de Avaliação ................................................................................................................................................ 85
14.7.1. – Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa Interna ............................................................ 85
14.7.2. – Avaliação Sumativa Externa no Ensino Básico ......................................................................................................... 87
14.7.3. - Provas de Equivalência à Frequência ......................................................................................................................... 90
14.8. Critérios Gerais de Avaliação .............................................................................................................................................. 92
14.9. - Avaliação dos alunos abrangidos pelas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (medidas adicionais) (D. L.
54/2018, de 6 de Julho)Lei 116 ..................................................................................................................................................... 92
14.10. – Critérios de Progressão / Retenção ................................................................................................................................. 93
14.10.1. – Revisão dos resultados da avaliação ........................................................................................................................ 97
14.10.2. - Comunicação da Avaliação ...................................................................................................................................... 98
15. - FORMAÇÃO CONTÍNUA ...................................................................................................................................................... 98
16. - DIVULGAÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS ......................................................................................................................... 98
17. - AVALIAÇÃO DO PEDCA ...................................................................................................................................................... 98
18. - DISPOSIÇÕES FINAIS ........................................................................................................................................................... 98

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA

Página 100

