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INTRODUÇÃO 
 

O Decreto-lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro, veio estabelecer o regime jurídico de autonomia das 

escolas, situando-o como um imperativo da reorganização da administração educacional, numa lógica de 

transferência de decisões para o plano local e regional num contexto de “mais ampla desconcentração de 

funções e poderes (…). Em consequência disso, a partir do ano letivo de 2007/2008, os órgãos de Gestão e 

Administração do Agrupamento passaram a beneficiar de um maior poder de autonomia nas suas decisões, 

fruto do Contrato de Autonomia celebrado com o Ministério da Educação. 

Este contrato vem possibilitar ao Agrupamento caminhar na autonomia pedagógica, a qual se exerce 

basicamente através da gestão dos currículos, programas e atividades educativas, da avaliação, da 

orientação e acompanhamento dos alunos, da gestão de tempos e espaços escolares e da formação e 

gestão de todos os intervenientes da comunidade escolar; em suma, uma gestão mais flexível dos 

currículos. 

Neste sentido, tornou-se premente construir um Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular 

que, tendo em conta os principais problemas diagnosticados, traçasse linhas de orientação para a 

operacionalização das suas finalidades educativas. Para o efeito, contemplará as seguintes dimensões: a 

flexibilidade curricular, a interdisciplinaridade, a articulação horizontal e vertical dos currículos 

disciplinares, as metodologias a privilegiar, o desenho curricular e as várias ofertas educativas. 

O Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular pretende ser um referente para uma oferta 

educativa de qualidade, concebendo para os alunos um ambiente escolar saudável e aberto, mas, ao 

mesmo tempo, rigoroso no sentido do cumprimento das obrigações inerentes a todos, para que, em 

conjunto, se consigam realizar mais e melhores aprendizagens. Entendendo o currículo como um projeto 

em construção, mediante contínuos processos de reflexão e discussão conjuntas, procura-se o 

envolvimento de todos os intervenientes no processo educativo de um modo integrado, significativo e 

adequado às necessidades diagnosticadas, visando o desenvolvimento integral de todos os alunos. 

Conceber uma escola de qualidade implica, da parte de todos nós, assumir o currículo como um 

projeto global de cultura e de formação, que dê sentido e articule, sequencialmente, experiências 

educativas concretas, tendo em vista a sua adaptação a todos os que as frequentam. 

 

1. ENQUADRAMENTO NO PROJETO EDUCATIVO 
 

Do Projeto Educativo deste Agrupamento emergem diversas perspetivas sobre as funções da 

educação desenvolvida na e pela escola, perspetivas múltiplas e complementares, pois expressam os 

pontos de vista dos diferentes membros da comunidade educativa. A escola, como instituição pública, 

compartilha com as famílias e outras instituições da comunidade a responsabilidade de educar os 

jovens para o desempenho dos vários papéis sociais que lhe estão reservados no presente e no futuro. 

No sentido enunciado, a escola deve encontrar respostas para as necessidades e desafios que a 

sociedade nesta época lhe coloca. 

Cabe, pois, à escola definir as aprendizagens a patentear, assim como proporcionar as condições 

para o seu desenvolvimento ao longo do percurso escolar do aluno de acordo com as finalidades 
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educativas que se pretendam alcançar, isto é, assegurar a formação integral das crianças e dos jovens 

que convivem numa determinada realidade escolar e social. 

 

1.1. Princípios Educativos Valorizados 

Os princípios, valores e políticas educativas identificam as opções do Agrupamento quanto ao ideal 

de educação a prosseguir. Neste projeto, para esta realidade social e cultural, procurou colocar-se em 

evidência a conceção de educação partilhada pela comunidade educativa, assim como clarificar o 

entendimento de escola para todos no âmbito da inclusão e da ética social e moral defendidas. Neste 

sentido, realçam-se todas as aprendizagens realizadas no contexto escolar e que têm relevância ao 

longo da vida, sobretudo no que se refere à equidade, à participação, à colegialidade, ao civismo e à 

cidadania. 

Os princípios acima referidos concretizam-se da seguinte forma: 

 

 

PRÍNCIPIO EDUCATIVO 

OPERACIONALIZAÇÃO 

Promoção da educação para a 

liberdade, autonomia e 

responsabilidade 

Desenvolvimento pleno e coerente da personalidade das crianças 

e jovens, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, 

autónomos e solidários. 

Promoção da educação para o 

desenvolvimento integral 

Contributo de todas as escolas na formação dos alunos, dotando-os 

de capacidades bem desenvolvidas, valores e conhecimentos 

estruturantes, consciencializando-os igualmente para o exercício 

responsável dos seus direitos e deveres de cidadania. 

Promoção de uma educação 

intercultural da inclusão e 

solidariedade 

Igualdade de oportunidades proporcionadas a todos os alunos e 

em particular no apoio à inclusão de alunos com diferentes 

necessidades, assim como alunos com Português Língua Não 

Materna. 

Valorização da cooperação e 

abertura ao meio 

Circuitos de interação entre a escola, a família e outros membros 

relevantes da comunidade como forma de desenvolver um trabalho 

adequado às necessidades de contexto em que o agrupamento e os 

alunos se encontram inseridos. 

 
 

No contexto escolar, os alunos devem experienciar situações de aprendizagem facilitadoras do 

desenvolvimento de capacidades e competências diversas, nomeadamente, fazer perguntas, 

problematizar, procurar, localizar e analisar informação, aprender a aprender, experimentar, etc.. 

Na prática letiva é imprescindível que o corpo docente reflita em termos curriculares e que no seio 

dos Departamentos se faça uma programação articulada, horizontal e vertical, dos vários conteúdos de 

ensino com os diferentes conhecimentos e capacidades a desenvolver, dotando de sentido a 

operacionalização dentro e fora da sala de aula, bem como das decisões do coletivo. É ainda, da 

responsabilidade dos mesmos, tomar decisões coletivas acerca do que deve ser incluído no processo de 

ensino/aprendizagem, sobre os métodos de ensino, e sobre os processos de avaliação das aprendizagens 

(definição dos critérios de avaliação interna, decisões referentes à avaliação sumativa e as relativas aos 

conteúdos de provas de avaliação).  
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Só desta forma, refletindo em conjunto sobre os documentos curriculares orientadores em vigor e de 

acordo com um plano comum, entendido como uma linha de orientação geral, a gestão curricular será 

consentânea com as aprendizagens essenciais de cada disciplina, com o contexto de escola e com a 

conceptualização dada ao Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A sala de aula inclusiva, frequentada por alunos com diferentes características, terá de se assumir 

como um espaço de acesso ao currículo e às aprendizagens para todos, recorrendo a estratégicas e 

opções metodológicas adequadas, utilizando uma Abordagem Multinível de acesso ao currículo.  

 

1.2. Metas Globais a alcançar 

Considerando os princípios educativos enunciados, pretende-se com este plano atingir as metas 

globais que a seguir se discriminam: 

 Valorizar a escola pública, enquanto instituição plural, multicultural e inclusiva; 

 Desenvolver o currículo escolar tendo por objetivos prioritários a melhoria das experiências 

educativas dinamizadas e o incremento da aprendizagem dos alunos; 

 Acompanhar de forma eficaz o percurso escolar dos alunos, na perspetiva de promoção da 

qualidade educativa e no adequado enquadramento educativo e curricular, em consonância 

com os interesses e necessidades dos alunos e de forma a assegurar o cumprimento, com 

sucesso, do percurso escolar educativo; 

 Aprofundar a autonomia através da elaboração conjunta do Regulamento Interno, do Projeto 

Educativo e do Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular, com uma identidade comum 

que possam ser reconhecidos e partilhados por todas as escolas. 

 

2. PRIORIDADES DO PLANO DE ESTUDOS E DE DESENVOLVIMENTO 
CURRICULAR 

 
As principais prioridades deste plano são: 

 Garantir o cumprimento das Orientações Curriculares (Educação Pré-escolar),  dos Programas 

Curriculares e Aprendizagens Essenciais (Ensino Básico e Secundário), tendo em consideração as 

realidades socioculturais dos estabelecimentos de educação, a Estratégia Nacional de Educação 

para a Cidadania e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

 Definir em Departamento, Área Disciplinar e em Conselho de Turma, orientações sobre 

metodologias que conduzam ao uso de estratégias ativas, inovadoras e diversificadas que 

permitam o desenvolvimento dos modelos contextualizados; 

 Organizar práticas de ensino de modo a estimular nos alunos, a vontade de aprender e orientar 

adequadamente a aprendizagem de conteúdos, conceitos e técnicas para o desenvolvimento de 

competências; 

 Contribuir coletivamente para que os alunos ampliem e consolidem as competências de leitura e 

de escrita da língua portuguesa; 
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 Zelar para que a socialização dos alunos decorra, no contexto escolar, num ambiente de 

disciplina, de trabalho e de rigor no respeito pelas regras de convivência; 

 Adotar medidas educativas diferenciadas indo ao encontro das necessidades educativas de cada 

aluno; 

 Organizar e gerir os recursos humanos afetos à Educação Especial de modo a conseguir-se, 

articuladamente, uma melhor definição de estratégias e acompanhamento da diversificação 

curricular;   

 Procurar garantir que as aulas previstas para a realização das atividades curriculares e de 

complemento curricular sejam cumpridas; 

 Fomentar a articulação com as famílias e com os alunos envolvendo-os ativamente no processo 

educativo (planificação, reflexão e avaliação), tornando-a num elemento fundamental no 

encontro de soluções; 

 Criar e organizar espaços, equipamentos e materiais de qualidade que contribuam para o 

desenvolvimento global das aprendizagens; 

 Desenvolver projetos em parceria com entidades autárquicas formadoras, associações 

recreativas e culturais, grupos de jovens, lares de idosos, entre outros. 

 

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 
 

3.1. Oferta Educativa e Formativa 

O Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves disponibiliza a seguinte oferta educativa e formativa: 

 Educação pré-escolar; 

 Ensino básico: do 1.º ciclo ao 3.º ciclo;  

 Cursos de ensino especializado de desporto e arte – vertente judo nos 2.º e 3.º ciclos; 

 Cursos de ensino especializado de desporto e arte – vertente dança nos 2.º e 3.º ciclos; 

 Programa Integrado de Educação e Formação – 3.º ciclo; 

 Curso de Educação e Formação de Jovens – Tipo 2 – nas variantes: Empregado de Restaurante/Bar 

e Operador de Informática; 

 Curso de Educação e Formação de Jovens – Tipo 3 – na variante de Agente de Geriatria.  

 Ensino Secundário: Cursos científicos humanísticos nas áreas de Ciências e Tecnologias e Línguas 

e Humanidades; 

 Ensino Secundário: Cursos Profissionais de: Técnico de Geriatria; Técnico de Restauração – nas 

variantes: Restaurante/Bar e Cozinha/Pastelaria; Técnico de Multimédia; Técnico de Design de 

Moda; Técnico de Gestão de Equipamentos informáticos; Esteticista; Técnico de Cozinha e 

Pastelaria e Técnico de Restaurante/Bar. 

 Cursos de Educação e Formação de Adultos: dupla certificação (tipo A), correspondente ao 12.º 

ano de escolaridade, na variante de Cozinha e Pastelaria sendo de ressalvar ainda, o curso de 

Educação e Formação de Adultos Escolar. 
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3.2. Horário de funcionamento dos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves organiza as suas atividades de segunda a sexta-feira. 

Na Educação Pré-Escolar e no 1.º ciclo, a “hora letiva” é de sessenta minutos. No 2.º ciclo, Ensino 

regular e Projeto Piloto, a “hora letiva” é de cinquenta minutos. No 3.º ciclo, Ensino regular, Projeto 

Piloto, Programa Integrado de Educação e Formação (P.I.E.F.) e Cursos de Educação e Formação 

(C.E.F.), a “hora letiva” é de cinquenta minutos. No Ensino Secundário e nos Cursos Profissionais, a 

“hora letiva” é de cinquenta minutos. E na Educação e Formação de Adultos Escolar (E.F.A.), o período 

de tempo é de cinquenta minutos que corresponde à “hora letiva”. 

 

 Período da Manhã Período da tarde Observações 

Ed. Pré-escolar 09:00 12:00 13:00 15:00 
 Complementado pelas Atividades 

de Apoio à Família. 

1.º Ciclo 09:00 12:00 13:30 17:30 

 O período de implementação das 
Atividades de Enriquecimento 
Curricular ocorrerá após o período 
letivo.  

 O tempo total de duração dos 
intervalos do dia escolar é de 90 
minutos.  

 Os alunos poderão permanecer nas 
escolas, antes ou após o dia 
escolar, desde que estejam 
asseguradas atividades de 
ocupação dos tempos livres 
(componente de apoio à família). 

2.º e 3.º Ciclos 08:20 12:55 13:00 18:30  

Projeto Piloto - Judo 08:20 12:55 13:00 18:30  

Projeto Piloto –  
Danças Urbanas 

08:20 12:55 13:00 18:30  

Programa Integrado 
Educação e Formação 

08:20 12:55 13:55 15:40  

Curso de Educação e 
Formação 

08:20 12:55 13:55 18:00  

Ensino Secundário: Cursos 
Científico-Humanísticos 

09:15 12:55 13:55 18:30  

Ensino Secundário 
Profissional 

08:20 12:55 13:55 18:30  

Educação e Formação de 
Adultos 

-- -- 19:00 23:00  

 

3.3. Critério para a constituição de turmas 

Na constituição das turmas prevalecem critérios de natureza pedagógica. Deverá ser respeitada a 

heterogeneidade do público escolar podendo ser adotados outros critérios com contributo determinante 

para o sucesso escolar, entre eles, a criação de turmas mistas, a criação ocasional de grupos homogéneos 

de alunos tendo em vista colmatar dificuldades de aprendizagem ou desenvolver capacidades e promover 

a igualdade de oportunidades. 
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A constituição das turmas é um elemento que determina o sucesso educativo e o seu impacte. Pode 

ser avaliado pela sua influência em três aspetos fundamentais: no rendimento escolar, na atitude dos 

alunos perante a escola e no autoconceito dos alunos. 

 

3.4. Organização dos horários dos alunos  

As prioridades para o 1.º ciclo são: 

 A distribuição equilibrada das disciplinas ao longo da semana, sendo as disciplinas de Português e 

Matemática lecionadas diariamente; 

 As Atividades de Enriquecimento Curricular (Expressões Artísticas, Atividade Físico Desportiva e 

Inglês) sendo, preferencialmente, desenvolvidas entre as 13h30 e as 17h30. A oferta destas 

atividades aos alunos cujos encarregados de educação optem pela frequência à disciplina de 

Educação Moral e Religiosa Católica, pode ser deduzida de uma hora semanal. 

As prioridades para o 2.º e 3.º ciclos são: 

 A distribuição equilibrada do horário ao longo da semana evitando a existência de tempos 

isolados, integrando as disciplinas de caráter teórico e prático e tendo em consideração a 

variação do ritmo de trabalho e o grau de concentração dos alunos ao longo do dia sendo 

expressa em horário adequado às necessidades dos alunos; 

 A não distribuição, às disciplinas de Educação Física e de Línguas Estrangeiras, de dois dias 

consecutivos no horário semanal; 

 A não distribuição, no mesmo dia, de duas línguas estrangeiras seguidas; 

 Às disciplinas com apenas um bloco de 100 minutos, a não colocação à sexta-feira, no último 

tempo; 

 A distribuição das disciplinas no horário semanal, preferencialmente, em dias alternados; 

 No fim dos turnos diários, especialmente no turno da tarde, a não atribuição à mesma disciplina; 

 A não atribuição do primeiro bloco do turno da tarde à disciplina de Educação Física.  

 Sempre que possível, a atribuição do mesmo horário, sem componente letiva, por ano de 

escolaridade, a fim de facilitar a prática desportiva, extra aula, pelo universo de alunos; 

 No seguimento das orientações dos conselhos de turma, a colocação no horário das turmas de 5.º 

e 6.º anos, do apoio ao estudo/educativo, tendo em conta o equilíbrio do seu horário semanal; 

 O desdobramento das turmas e o funcionamento de forma alternada das disciplinas de Ciências 

Naturais e Físico-Química do 3.º ciclo.  

 O desdobramento das turmas num bloco de 100 min e o funcionamento de forma alternada das 

disciplinas de Matemática e Português do 2.º e 3.º ciclos. 

 O desdobramento das turmas num bloco de 50 min e o funcionamento de forma alternada no 

apoio de Matemática e apoio de Português do 2.º e 3.º ciclos. 

 O apoio de 50 min na disciplina de Inglês no 8. Ano. 

 O apoio de 50 min na disciplina de Inglês e Francês no 9.º ano  
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As prioridades para o Ensino Secundário são:  

 Os horários terem uma distribuição equilibrada, evitando-se a existência de tempos isolados, 

integrando disciplinas de caráter teórico e prático, tendo em consideração a variação do ritmo de 

trabalho e o grau de concentração dos alunos ao longo do dia sendo expressa em horário 

adequado às necessidades dos alunos; 

 A não distribuição, às disciplinas de Educação Física e de Línguas Estrangeiras, dois dias 

consecutivos no horário semanal; 

 A não distribuição, no mesmo dia, de duas línguas estrangeiras seguidas; 

 Às disciplinas com apenas um bloco de 100 minutos, a não colocação à sexta-feira, no último 

tempo; 

 A distribuição das disciplinas no horário semanal, preferencialmente, em dias alternados; 

 No fim dos turnos diários, especialmente no turno da tarde, a não atribuição à mesma disciplina; 

 Não pode ser atribuída à disciplina de Educação Física o primeiro bloco do turno da tarde; 

 Sempre que possível, a atribuição do mesmo horário, sem componente letiva, por ano de 

escolaridade a fim de facilitar a prática desportiva, extra aula, pelo universo de alunos; 

 No caso das disciplinas de opção e restantes inscrições, dar especial atenção para que não se 

verifiquem alunos sem aulas a meio do horário;  

 Sempre que possível, articular os horários de anos consecutivos nomeadamente, 11.º e 12.º anos 

de escolaridade, de forma a permitir que, os alunos que transitaram de ano, possam frequentar 

a/as disciplina/s do ano transato às quais não obtiveram sucesso; 

 Entre os turnos das disciplinas experimentais, a não atribuição de aulas teóricas de forma a não 

haver desfasamento das aulas práticas. 

 

3.5. Plano de Ocupação dos Tempos Escolares dos alunos 

A organização e execução das atividades educativas a proporcionar aos alunos durante todo o 

período de tempo em que estes permanecem no espaço escolar é da responsabilidade do Agrupamento 

de Escolas. 

Para o 1.º ciclo das escolas do agrupamento o horário escolar compreende a modalidade de escola a 

tempo inteiro garantindo a ocupação dos alunos no período das 9h até às 17h30 ou 9h30 até às 18h00. 

 

4. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR 
 

4.1. Matrizes Curriculares 

De acordo com o nível etário das crianças e alunos e a especificidade de cada nível de educação e 

ensino, os ensinos básico e secundário, deverão ser organizados de forma a desenvolver competências, 

capacidades e destrezas intelectuais e práticas. 
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4.1.1. Educação Pré-Escolar 

O desenvolvimento curricular na Educação Pré-escolar é da responsabilidade do educador que exerce 

a atividade educativa/letiva de vinte e cinco horas semanais, em regime de monodocência, devendo a 

sua ação orientar-se pelo disposto nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar. A atividade 

educativa/letiva de cinco horas diárias deve prever e organizar um tempo, simultaneamente estruturado 

e flexível, em que os diferentes momentos tenham a finalidade de proporcionar processos de 

desenvolvimento e de aprendizagem, pensados e organizados pelo educador para as crianças. 

O currículo em Educação de Infância é concebido e desenvolvido pelo educador através da 

planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e do Projeto 

Curricular de Grupo com vista à construção de aprendizagens integradas. A organização do ambiente 

educativo como suporte do trabalho curricular e da sua intencionalidade compreende a organização do 

grupo, do espaço e do tempo, a relação com os pais e de outros parceiros educativos. 
 

 

ESTRUTURA CURRICULAR | PRÉ-ESCOLAR 

Áreas de Conteúdo Domínios 

Área da Formação Pessoal e Social 

- Construção da identidade e da autoestima; 

- Independência e autonomia; 

- Consciência de si como aprendente; 

- Convivência democrática e cidadania. 

Área da Expressão e Comunicação 

- Domínio da educação motora; 

- Domínio da educação artística; 

- Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita; 

- Domínio da matemática. 

Área de Conhecimento do Mundo 

- Introdução à metodologia científica; 

- Conhecimento do mundo social; 

- Conhecimento do mundo físico e natural; 

- Mundo tecnológico e utilização das tecnologias. 

 
4.1.2.- 1.º Ciclo 

No 1.º ciclo de escolaridade, os tempos mínimos para a gestão curricular foram definidos de acordo 

com o quadro seguinte, não estando uma das horas afeta a nenhuma das áreas específicas, pois destina-

se a ser gerida de acordo com as necessidades da turma. Nos 4.º anos de escolaridade acresce, ainda, 

duas horas semanais referente à disciplina de inglês. 

 

 

ESTRUTURA CURRICULAR | 1.º CICLO 

Áreas Disciplinares 
CARGA HORÁRIA SEMANAL (Horas) 

1.º, 2.º e 3.º anos 4.º ano 

Português 7 7 

Matemática 7 7 

Estudo do Meio 3 3 

Expressões Artísticas/Expressão Físico-Motora 3 3 

Apoio ao Estudo 1 1,5 

Oferta Complementar de Escola/Clube 1,5 1 

Inglês ---------- 2 

Educação Moral e Religiosa Católica (a) (1) (1) 

TOTAL 22,5 
(23,5) 

24,5 
(25,5) 

a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 



             _______________________________________________________________________________________ 

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves Página 12 
 

Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo 2020_2021 

 

4.1.3. - 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e P. I. E. F. 

As opções globais para o 2.º e 3.ºciclos definem as unidades de tempo de lecionação atribuídas a cada 

disciplina e área curricular não disciplinar. Deste modo, o desenho curricular proposto desenvolve-se em 

blocos de 100 minutos e meios blocos de 50 minutos. 

 
 

ESTRUTURA CURRICULAR | 2.º CICLO 

Componentes do Currículo 
 

Áreas Disciplinares 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) (a) 

5.ºANO 6.º ANO Total Ciclo 

Subtotal Total Subtotal Total  

Língua e Estudos Sociais      

Português/PLNM 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 
Cidadania e Desenvolvimento 

5 
3 
2 
1 

11(b) 

5 
3 
2 
1 

11(b) 22 

Matemática e Ciência      

Matemática 
Ciências Naturais 

5 
3 

8(c) 
5 
3 

8(c) 16 

Educação Artística      

Educação Visual 
Educação Tecnológica 
Educação Musical 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

2 
2 
2 
2 

8(d) 

2 
2 
2 
2 

8(d) 16 

Educação Física  3 3 3 3 6 

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

Apoio ao Estudo      

Português/PLNM 
Matemática 

1 
1 

2(g) 
1 
1 

2 4 

Complemento de Educação Artística (f) 2 2 2 2 4 

TOTAL  
35 

(36) 
 

35 
(36) 

70 
(72) 

a) Carga horária semanal organizada em períodos de 50 minutos, respeitando-se os totais por área curricular e ciclo, assim 

como o máximo global indicado para cada ano de escolaridade. O tempo excedente é retirado do crédito horário do 

Agrupamento. 

b) Do total da carga, no mínimo, 5x50 minutos para Português.  

c) Do total da carga, no mínimo, 5x50 minutos para Matemática. 

d) Do total da carga, no mínimo, 2x50 minutos para Educação Visual. 

e) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 1x50 minutos. 

f) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo disponível. 

g) 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. 
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ESTRUTURA CURRICULAR | Curso de Ensino Especializado de Desporto e Arte - 2.ºCiclo – Judo 

Componentes do Currículo 
 

Áreas Disciplinares 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) (a) 

5.ºANO 6.º ANO Total Ciclo 

Subtotal Total Subtotal Total  

Língua e Estudos Sociais      

Português/PLNM 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 
Cidadania e Desenvolvimento 

5 
3 
2 
1 

11(b) 

5 
3 
2 
1 

11(b) 22 

Matemática e Ciência      

Matemática 
Ciências Naturais 

5 
3 

8(c) 
5 
3 

8(c) 16 

Educação Artística      

Educação Visual 
Educação Tecnológica 
Educação Musical 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

2 
2 
2 
1 

7(d) 

2 
2 
2 
1 

7(d) 14 

Educação Física  3 3 3 3 6 

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

Apoio ao Estudo      

Português/PLNM 
Matemática 

1 
1 

2(g) 
1 
1 

2 4 

Complemento de Educação Artística (f) 2 2 -- -- 2 

Formação Complementar      

Filosofia Budo e Motricidade Humana 
Kodokan, Judo e Motricidade Humana 

3 
2 

5 
3 
2 

5 10 

TOTAL  
37 

(38) 
 

35 
(36) 

72 
(74) 

a) Carga horária semanal organizada em períodos de 50 minutos, respeitando-se os totais por área curricular e ciclo, 

assim como o máximo global indicado para cada ano de escolaridade. O tempo excedente é retirado do crédito horário do 

Agrupamento. 

b) Do total da carga, no mínimo, 5x50 minutos para Português.  

c) Do total da carga, no mínimo, 4x50 minutos para Matemática. 

d) Do total da carga, no mínimo, 2x50 minutos para Educação Visual, Educação Tecnológica e Educação Musical. 

e) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 1x50 minutos. 

f) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo disponível 

g) 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. 
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ESTRUTURA CURRICULAR | Curso de Ensino Especializado de Desporto e Arte - 2.ºCiclo – Dança 

Componentes do Currículo 
 

Áreas Disciplinares 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) (a) 

5.ºANO 6.º ANO Total Ciclo 

Subtotal Total Subtotal Total  

Língua e Estudos Sociais      

Português/PLNM 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 
Cidadania e Desenvolvimento 

5 
3 
2 
1 

11(b) 

5 
3 
2 
1 

11(b) 22 

Matemática e Ciência      

Matemática 
Ciências Naturais 

5 
3 

8(c) 
5 
3 

8(c) 16 

Educação Artística      

Educação Visual 
Educação Tecnológica 
Educação Musical 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

2 
2 
2 
1 

7(d) 

2 
2 
2 
1 

7(d) 14 

Educação Física  3 3 3 3 6 

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

Apoio ao Estudo      

Português/PLNM 
Matemática 

1 
1 

2(f) 
1 
1 

2 4 

Complemento de Educação Artística (f) -- -- 2 2 2 

Formação Complementar      

Arte Urbana e Motricidade Humana 
Dança Urbana e Motricidade 

3 
2 

5 
3 
2 

5 10 

TOTAL  
36 

(37) 
 

38 
(39) 

74 
(76) 

a) Carga horária semanal organizada em períodos de 50 minutos, respeitando-se os totais por área curricular e ciclo, 

assim como o máximo global indicado para cada ano de escolaridade. O tempo excedente é retirado do crédito horário do 

Agrupamento. 

b) Do total da carga, no mínimo, 5x50 minutos para Português.  

c) Do total da carga, no mínimo, 4x50 minutos para Matemática. 

d) Do total da carga, no mínimo, 2x50 minutos para Educação Musical. 

e) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 1x50 minutos. 

f) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo disponível 

g) 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. 
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ESTRUTURA CURRICULAR | Dinâmica Pedagógica Alternativa - 2.º CICLO 

Componentes do Currículo 
 

Áreas Disciplinares 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) (a) 

6.º ANO 

Subtotal Total Ano 

Língua e Estudos Sociais   

Português/PLNM 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 
Cidadania e Desenvolvimento 

5 
3 
2 
1 

11 

Matemática e Ciência   

Matemática 
Ciências Naturais 

5 
3 

8 

Educação Artística   

Educação Visual 
Educação Tecnológica 
Educação Musical 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

2 
2 
2 
2 

8 

Educação Física  3 3 

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

Projeto (f) 4 4 

TOTAL 
35 

(36) 

a) Carga horária semanal organizada em períodos de 50 minutos, respeitando-se os totais por área curricular e ciclo, assim 

como o máximo global indicado para cada ano de escolaridade. O tempo excedente é retirado do crédito horário do 

Agrupamento. 

b) Do total da carga, no mínimo, 5x50 minutos para Português.  

c) Do total da carga, no mínimo, 5x50 minutos para Matemática. 

d) Do total da carga, no mínimo, 2x50 minutos para Educação Visual. 

e) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 1x50 minutos. 

f) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo disponível. 

g) 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. 
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ESTRUTURA CURRICULAR | 3.º CICLO 

Componentes do Currículo 
 

Áreas Disciplinares 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) (a) 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO Total Ciclo 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Português 4 4 4 4 4 4 12 

Línguas Estrangeiras        

Inglês 
Francês 

3 
2 

5 
2 
3 

5 
3 
2 

5 15 

Ciências Sociais e Humanas  
 

 
 

 
  

História 

Geografia 

Cidadania e Desenvolvimento 

2 

2 

1 

5 

2 
2 

1 
5 

2 

2 

1 

5 15 

Matemática 4 4 4 4 4 4 12 

Ciências Físicas e Naturais        

Ciências Naturais 

Físico-Química 
2,5 (e) 
2,5 (e) 

5 
3 
3 

6 
3 
3 

6 17 

Expressões e Tecnologias        

Educação Visual 

TIC (c) 

Oferta de escola – Ed. Tecnológica (c) 

2 

1 

1 

4 (b) 
2 

1 

1 

4 (b) 
2 

1 

1 

4 12 

Educação Física 3 3 3 3 3 3 9 

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

Apoio ao Estudo (f)        

Português/PLNM 

Matemática 
1 
1 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

2 6 

Total  
32 

(33) 
 

33 
(34) 

 
33 

(34) 
98 

(101) 

a) Carga horária semanal organizada em períodos de 50 minutos, sendo respeitados os totais por área curricular e ciclo, 

assim como o máximo global indicado para cada ano de escolaridade. 

b) Do total da carga, no mínimo, 2X50 minutos para Educação Visual. 

c) A disciplina de TIC inicia-se no 7.º ano, funcionando sequencialmente no 7.º, 8.º e 9.º anos, semestral ou anualmente, 

em articulação com uma disciplina de oferta de escola (Educação Tecnológica). 

d) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 1x50 minutos.  

e) Um dos tempos, 1x50 minutos, da disciplina de Ciências Naturais funciona semestralmente em articulação com um dos 

tempos da disciplina de Físico-química. 

g) Oferta de escola decorrente do crédito horário, frequência obrigatória para os alunos indicados. 
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ESTRUTURA CURRICULAR | Curso de Ensino Especializado de Desporto e Arte - 3.ºCiclo 

Componentes do Currículo 
 

Áreas Disciplinares 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) (a) 
 

7.ºANO 8.º ANO Total Ciclo 

Subtotal Total   
 

Língua e Línguas Estrangeiras       

Português/PLNM 
Inglês 
Espanhol 
Francês 

4 
3 
-- 
2 

9(b) 

4 
2 
3 
-- 

9(b) 18 

Estudos Sociais      

História 
Geografia 
Cidadania e Desenvolvimento 

2 
2 
1 

5 
2 
2 
1 

5 
10 

Matemática e Ciência      

Matemática 
Ciências Naturais 
Físico-Química 

4 
2,5 (g) 
2,5 (g) 

9 

4 
3 
3 
 

10 19 

Educação Artística      
Educação Visual 
Educação Tecnológica (c) 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

2 
1 
1 

4(d) 
2 
1 
1 

4(d) 8 

Educação Física  3 3 3 3 
6 

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

Apoio ao Estudo      

Português/PLNM 

Matemática 

1 
1 

2 
1 
1 

2 4 

Formação Complementar      

Arte Urbana e Motricidade Humana 
Dança Urbana e Motricidade 

3 
2 

5 
3 
2 

5 
 

20 

Filosofia Budo e Motricidade 
Kodokan, Judo e Motricidade 

3 
2 

5 
3 
2 

5 
 

TOTAL  
42 

(43) 
 

43 
(44) 

85 
(88) 

a) Carga horária semanal organizada em períodos de 50 minutos, respeitando-se os totais por área curricular e ciclo, 

assim como o máximo global indicado para cada ano de escolaridade. O tempo excedente é retirado do crédito horário do 

Agrupamento. 

b) Do total da carga, no mínimo, 5x50 minutos para Português.  

c) Do total da carga, no mínimo, 4x50 minutos para Matemática. 

d) Do total da carga, no mínimo, 2x50 minutos para Educação Visual. 

e) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 1x50 minutos. 

f) 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. 

g) Um dos tempos, 1x50 minutos, da disciplina de Ciências Naturais funciona semestralmente em articulação com um dos 

tempos da disciplina de Físico-química. 
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ESTRUTURA CURRICULAR | PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO 3.º Ciclo 

Componentes do Currículo / Domínios 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

P.I.E.F. 

Subtotal Total Ciclo 

Viver em Português 3 3 

Comunicar em Língua Estrangeira 2 2 

Matemática e Realidade 3 3 

Educação Física 3 3 

O Homem e o Ambiente (Ciências Naturais) 2 2 

O Homem e o Ambiente (Físico-química) 2 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação 4 4 

Educação Tecnológica 4 4 

Pratica Funcional em Contexto de Formação Vocacional 4 4 

TOTAL 27 27 

 

4.1.4. Curso de Educação e Formação de Jovens 

No âmbito da autonomia, o Agrupamento organiza os tempos letivos na unidade que considerem mais 

conveniente. Deste modo, o desenho curricular proposto desenvolve-se em blocos de 100 minutos e 

meios blocos de 50 minutos. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR | CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS – 2 ANOS - (Tipo 2) 

Componentes de Formação do 
CEF - Empregado de Restaurante e Bar 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1º ANO 2º ANO Total Curso 

Disciplinas Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural      

Língua Portuguesa 

Inglês 

Cidadania e Mundo Atual 

TIC 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

Educação Física 

3 
4 
3 
2 
1 
2 

15 

4 
3 
4 
1 
-- 
2 

14 29 

Formação Científica      

Matemática Aplicada  

Francês 

3 
3 

6 
4 
3 

7 13 

Formação Tecnológica      

Serviço de Cafetaria, Balcão e Mesa 

Serviço de Restaurante/Bar 

Serviços Especiais de Restaurante/Bar 

5 
6 
4 

15 
5 
7 
5 

17 32 

Formação Prática em Contexto de Trabalho (horas) 0 0 210 210 210 

Total  36  248 284 
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Componentes de Formação do 
CEF - Operador de Informática 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1º ANO 2º ANO Total Curso 

Disciplinas Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural      

Língua Portuguesa (a) 
Inglês 
Cidadania e Mundo Atual 
TIC (a) 
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 
Educação Física 

3 
4 
3 
2 
1 
2 

15 

5 
3 
4 
3 
-- 
2 

17 32 

Formação Científica      

Matemática Aplicada  
Físico-química 

3 
3 

6 
4 
3 

7 13 

Formação Tecnológica      

Instalação e Manutenção de Computadores 
Aplicações Informáticas de Escritório 
Sistemas de Gestão de Base de Dados (b) 
Instalação e Config. de Compu. em Redes Locais e à Rede Internet 

4 
3 
3 
7 

17 

4 
5 
4 
4 

17 34 

Formação Prática em Contexto de Trabalho (horas) 0 0  210 210 

Total  38  251 289 

a) No 2.º ano, compensação de horas não leccionadas no ano anterior (1 hora) 
b) No 2.º ano, compensação de horas não leccionadas no ano anterior (2 horas) 

 
 

ESTRUTURA CURRICULAR | CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS - 1 ANO - (Tipo 3) 

Componentes de Formação 
CEF – Agente em Geriatria 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1º ANO Total Curso 

Disciplinas Subtotal Total  

Formação Sociocultural    

Língua Portuguesa 
Inglês 
Cidadania e Mundo Atual 
TIC 
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 
Educação Física 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

8 8 

Formação Científica    

Matemática Aplicada  
Psicologia 

2 
1 

3 3 

Formação Tecnológica    

Acompanhamento e Animação da Pessoa Idosa  
Prestação de Cuidados à Pessoa Idosa no Domicílio  
Prestação de Cuidados à Pessoa Idosa em Lares e Centros de Dia 
Prestação de Cuidados à Pessoa Idosa em Instituições de Saúde 

9 
8 
7 
6 

30 30 

Formação Prática em Contexto de Trabalho (horas)  210 210 

Total  251 251 
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4.1.5. Ensino Secundário – Cursos Científicos-Humanísticos 

As opções globais para o Ensino Secundário definiram as unidades de tempo de lecionação atribuídas a 

cada disciplina e área curricular não disciplinar. Deste modo, o desenho curricular proposto desenvolve-

se em blocos de 100 minutos e meios blocos de 50 minutos. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO – CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

Componentes de Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

10.º ANO 11.º ANO 12.º ANO Total E.S. 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Geral        

Português 
Inglês / Francês 
Filosofia 
Educação Física 

4 
3 
3 
3 

13 

4 
3 
3 
3 

13 

5 
-- 
-- 
3 

8 34 

Formação Específica        

Matemática  
Físico-química A 
Biologia/Geologia 
Biologia 
Psicologia B 

6 
7 
6 
-- 
-- 

19 

6 
6 
7 
-- 
-- 

19 

6 
-- 
-- 
3 
3 

12 50 

Total  32  32  20 84 

 
 

ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO – LÍNGUAS E HUMANIDADES 

Componentes de Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

10.º ANO 11.º ANO 12.º ANO Total E.S. 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Geral        

Português 
Inglês 
Filosofia 
Educação Física 

4 
3 
3 
3 

13 

4 
3 
3 
3 

13 

5 
-- 
-- 
3 

8 34 

Formação Específica        

História A  
Francês 
Geografia A 
Geografia C 
Psicologia B 

6 
7 
6 
-- 
-- 

19 

6 
7 
6 
-- 
-- 

19 

6 
-- 
-- 
3 
3 

12 50 

Total  32  32  20 84 

 

4.1.6. Ensino Secundário – Cursos Profissionais 

As opções globais para o Ensino Secundário – Cursos Profissionais definiram as unidades de tempo de 

lecionação atribuídas a cada disciplina e área curricular não disciplinar. Deste modo, o desenho 

curricular proposto desenvolve-se em blocos de 100 minutos e meios blocos de 50 minutos. 
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ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – ESTETICISTA – 2020/2023 

Componentes de Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 

Subtotal Total 

Formação Sociocultural   

Português 
Inglês 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
3 
4 
-- 
2 

13 

Formação Científica   

Biologia 
Matemática 
Química 

2 
3 
2 

7 

Formação Técnica   

Estética E Cuidados de Beleza 
Marketing e Empreendedorismo 
Saúde e Bem-estar do Corpo 

12 
2 
4 

18 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) 100 100 

Total  138 

 
 

ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE COZINHA/PASTELARIA – 

2019/2022 

Componentes De Formação 
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO Total Curso 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural        

Português 
Inglês 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
3 
4 
-- 
2 

13 

4 
3 
4 
2 
2 

15 

5 
3 
-- 
2 
1 

11 39 

Formação Científica        

Economia 
Matemática 
Psicologia 

3 
3 
-- 

6 
3 
3 
2 

8 
2 
2 
2 

6 20 

Formação Técnica        

Serviço de Cozinha 
Serviço de Pastelaria 
Gestão, Controlo e Marketing na Restauração 
Língua Estrangeira aplicada 

8 
8 
-- 
-- 

16 

6 
4 
3 
2 

15 

4 
6 
3 
2 

15 46 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) -- -- 300 300 300 300 600 

Total  35  338  332 705 
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ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE GERIATRIA – 2019/2022 

Componentes de Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO Total Curso 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural        

Português 
Inglês 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
3 
4 
-- 
2 

13 

4 
3 
4 
2 
2 

15 

5 
3 
-- 
2 
1 

11 39 

Formação Científica        

Biologia 
Psicologia 
Estudo do Movimento 

2 
2 
3 

7 
2 
2 
2 

6 
-- 
4 
3 

7 20 

Formação Técnica        

Contextos de Intervenção e Técnicas de Apoio 
Saúde do Geronte 
Gerontopsiquiatria 
Técnicas de Intervenção e Atividades Socio-Ocupacionais 

4 
5 
3 
4 

16 

3 
4 
3 
4 

14 

2 
4 
4 
4 

14 44 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) -- -- 300 300 300 300 600 

Total  36  335  332 703 

 
 

ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE DESIGN DE MODA – 

2019/2022 

Componentes de Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO Total Curso 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural        

Português 
Inglês 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
3 
4 
-- 
2 

13 

4 
3 
4 
2 
2 

15 

5 
3 
-- 
2 
1 

11 39 

Formação Científica        

História e Cultura das Artes 
Matemática 
Geometria Descritiva 

3 
-- 
3 

6 
3 
3 
3 

9 
2 
2 
3 

7 22 

Formação Técnica        

Design de Moda 
Organização de Coleções e Marketing 
Tecnologias Produtivas 

10 
3 
6 

19 
7 
2 
4 

13 
7 
-- 
4 

11 43 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) -- -- 300 300 300 300 600 

Total  38  337  329 704 
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ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS – 2019/2022 

Componentes de Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO Total Curso 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural        

Português 
Inglês 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
3 
4 
-- 
2 

13 

4 
3 
4 
2 
2 

15 

5 
3 
-- 
2 
1 

11 39 

Formação Científica        

Matemática 
Físico-química  

4 
3 

7 
4 
3 

7 
4 
2 

6 20 

Formação Técnica        

Eletrónica Fundamental 
Sistemas Digitais e Arquitetura computadores 
Instalação e Manutenção de Eq. Informático 
Comunicação de Dados 

5 
8 
3 
-- 

16 

4 
3 
3 
4 

14 

-- 
3 
5 
4 

12 42 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) -- -- 300 300 300 300 600 

Total  36  336  329 701 

 
 

ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE  RESTAURANTE E BAR – 

2019/2022 

Componentes De Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO Total Curso 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural        

Português 
Inglês 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
3 
4 
-- 
2 

13 

4 
3 
4 
2 
2 

15 

5 
3 
-- 
2 
1 

11 39 

Formação Científica        

Economia  
Matemática 
Psicologia 

3 
3 
-- 

6 
3 
3 
2 

8 
2 
2 
2 

6 20 

Formação Técnica        

Normas e Técnicas de Restauração 
Serviço de Bar e Formação Turística 
Organização e Serviço de Sala 
Língua Estrangeira Aplicada 

4 
4 
8 
-- 

16 

3 
3 
5 
2 

13 

4 
4 
5 
2 

15 44 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) -- -- 300 300 300 300 600 

Total  35  336  332 703 
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ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE MULTIMÉDIA – 2019/2022 

Componentes de Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO Total Curso 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural        

Português 
Inglês 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
3 
4 
-- 
2 

13 

4 
3 
4 
2 
2 

15 

5 
3 
-- 
2 
1 

11 39 

Formação Científica        

História e Cultura das Artes 
Matemática 
Física 

3 
3 
-- 

6 
3 
3 
3 

9 
2 
2 
2 

6 21 

Formação Técnica        

Sistemas Informáticos 
Design Comunicação Audiovisuais 
Técnicas Multimédia 
Projeto de Produção Multimédia 

3 
5 
3 
4 

15 

2 
4 
5 
2 

13 

4 
4 
4 
4 

16 44 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) -- -- 300 300 300 300 600 

Total  34  337  333 704 

 
 

ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE COZINHA/PASTELARIA – 

2018/2021 

Componentes de Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO Total Curso 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural        

Português 
Inglês 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
3 
4 
-- 
2 

13 

4 
3 
4 
2 
2 

15 

5 
3 
-- 
2 
1 

11 39 

Formação Científica        

Economia 
Matemática 
Psicologia 

4 
3 
2 

9 
2 
2 
2 

6 
2 
3 
-- 

5 20 

Formação Técnica        

Serviço de Cozinha 
Serviço de Pastelaria 
Gestão, Controlo e Marketing na Restauração 
Língua Estrangeira aplicada 

8 
8 
-- 
-- 

16 

4 
4 
3 
2 

13 

4 
4 
3 
2 

13 42 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) -- -- 300 300 300 300 600 

Total  38  334  329 701 
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ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE GERIATRIA – 2018/2021 

Componentes de Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO Total Curso 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural        

Português 
Inglês 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
3 
4 
-- 
2 

13 

4 
3 
4 
2 
2 

15 

5 
3 
-- 
2 
1 

11 39 

Formação Científica        

Biologia 
Psicologia 
Estudo do Movimento 

2 
2 
3 

7 
2 
2 
2 

6 
-- 
4 
3 

7 20 

Formação Técnica        

Contextos de Intervenção e Técnicas de Apoio 
Saúde do Geronte 
Gerontopsiquiatria 
Técnicas de Intervenção e Atividades Socio-Ocupacionais 

4 

5 

3 

4 

16 

3 

4 

3 

4 

14 

2 

4 

2 

4 

12 42 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) -- -- 300 300 300 300 600 

Total  36  335  330 701 

 
 

ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE DESIGN DE MODA – 

2018/2021 

Componentes de Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO Total Curso 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural        

Português 
Inglês/Francês (iniciação) 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
4 
4 
-- 
2 

14 

4 
3 
4 
2 
2 

15 

5 
3 
-- 
2 
1 

11 40 

Formação Científica        

História e Cultura das Artes 
Matemática 
Geometria Descritiva 

4 
-- 
3 

7 
2 
3 
3 

8 
2 
2 
3 

7 22 

Formação Técnica        

Design de Moda 
Organização de Coleções e Marketing 
Tecnologias Produtivas 

10 
2 
6 

18 
7 
2 
4 

13 
7 
-- 
4 

11 42 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) -- -- 300 300 300 300 600 

Total  38  336  329 703 
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ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS – 2018/2021 

Componentes de Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO Total Curso 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural        

Português 
Inglês 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
3 
4 
-- 
2 

13 

4 
3 
4 
2 
2 

15 

5 
3 
-- 
2 
1 

11 39 

Formação Científica        

Matemática 
Físico-química  

4 
3 

7 
4 
3 

7 
4 
3 

6 20 

Formação Técnica        

Eletrónica Fundamental 
Sistemas Digitais e Arquitetura computadores 
Instalação e Manutenção de Eq. Informático 
Comunicação de Dados 

5 
8 
3 
-- 

16 

4 
3 
3 
4 

14 

-- 
3 
5 
4 

12 42 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) -- -- 300 300 300 300 600 

Total  36  336  329 701 

 

 

ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE RESTAURANTE E BAR – 

2018/2021 

Componentes de Formação 
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO Total Curso 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural        

Português 
Inglês/Francês (iniciação) 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
3 
4 
-- 
2 

13 

4 
3 
4 
2 
2 

15 

5 
3 
-- 
2 
1 

11 39 

Formação Científica        

Economia  
Matemática 
Psicologia 

4 
3 
-- 

7 
2 
2 
2 

6 
2 
3 
2 

7 20 

Formação Técnica        

Normas e Técnicas de Restauração 
Serviço de Bar e Formação Turística 
Organização e Serviço de Sala 
Língua Estrangeira Aplicada 

4 
4 
8 
-- 

16 

3 
3 
5 
2 

13 

2 
4 
5 
2 

13 42 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) -- -- 300 300 300 300 600 

Total  36  334  331 701 
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ESTRUTURA CURRICULAR | ENSINO SECUNDÁRIO: CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE MULTIMÉDIA – 2018/2021 

Componentes de Formação  
 

Disciplinas 

HORÁRIO SEMANAL (50 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO Total Curso 

Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total  

Formação Sociocultural        

Português 
Inglês 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física 

4 
3 
4 
-- 
2 

13 

4 
3 
4 
2 
2 

15 

5 
3 
-- 
2 
1 

11 39 

Formação Científica        

História e Cultura das Artes 
Matemática 
Física 

4 
3 
-- 

7 
2 
2 
3 

7 
2 
3 
2 

7 21 

Formação Técnica        

Sistemas Informáticos 
Design Comunicação Audiovisuais 
Técnicas Multimédia 
Projeto de Produção Multimédia 

3 
8 
5 
-- 

16 

2 
4 
4 
2 

12 

4 
4 
3 
4 

15 43 

Formação em Contexto de Trabalho (horas) -- -- 300 300 300 300 600 

Total  36  334  333 703 

 

 

4.1.7. EFA- Cursos de Educação e Formação de Adultos 

As opções globais para o Curso E.F.A. definiram as unidades de tempo de lecionação atribuídas a cada 

disciplina e área curricular não disciplinar. Deste modo, o desenho curricular proposto desenvolve-se em 

blocos de 120 minutos e meios blocos de 60 minutos. 

Componentes de Formação 
Disciplinas/Módulos 

HORÁRIO SEMANAL (60 min) 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 
Total Curso 

Formação Base Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total 

Cidadania e Profissionalidade:  

50 

 

50 

 

50 150 
CP1 – Liberdade e responsabilidade democráticas 50 --- --- 

CP4 - Processos identitários --- 50 --- 

CP5 - Deontologia e princípios éticos --- --- 50 

Cultura, Língua e Comunicação:  

100 

 

100 

 

50 250 

Inglês Iniciação 50 --- --- 

CLC5 - Cultura, comunicação e média 50 --- --- 

CLC6 - Culturas de urbanismo e mobilidade --- 50 --- 

CLC7 - Fundamentos de cultura, língua e comunicação --- --- 50 

Inglês Continuação (UFCD opcional) --- 50 --- 

Sociedade, Tecnologia e Ciência:  

50 

 

50 

 

50 150 
STC5 – Redes de informação e comunicação 50 --- --- 

STC6 - Modelos de urbanismo e mobilidade --- 50 --- 

STC7 - Sociedade, tecnologia e ciência - fundamentos --- --- 50 
 

Formação Tecnológica _Cozinha e Pastelaria  

250 

 

400 

 

450 1100 Higiene e Segurança Alimentar na Restauração 25 --- -- 

Higiene e Segurança no Trabalho na Restauração --- --- 25 
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Matérias-Primas Alimentares --- 50 --- 

Organização da Cozinha --- --- 25 

Preparação e Confeção de Massas Base de Cozinha --- 25 --- 

Preparação e Confeção de Molhos e Fundos de Cozinha --- 25 --- 

Prep. e Conf. de Massas Base, Recheios, Cremes e Molhos de Pastelaria --- --- 50 

Controlo de Custos na Restauração --- 50 --- 

Capitações, Fichas Técnicas, Cartas e Ementas --- --- 25 

Gestão de Equipas --- --- 25 

Comunicação, Vendas e Reclamações na Restauração 50 --- --- 

Serviço de Restaurante/Bar – Mise-En-place e Técnicas de Serviço --- --- 50 

Língua Inglesa – Cozinha/Pastelaria --- --- 25 

Alimentação Racional, Nutrição e Dietética 50 --- --- 

Cozinha/Pastelaria – Planeamento da Produção e Mise-En-Place 25 --- --- 

Cozinha/Pastelaria – Aprovisionamento --- 50 --- 

Preparação e Confeção de Sopas --- 25 --- 

Preparação e Confeção de Acecipes e Entradas --- 50 --- 

Preparação e Confeção de Peixes e Marisco --- --- 50 

Preparação e Confeção de Carnes, Aves e Caça 50 --- --- 

Preparação e Confeção de Doçaria Tradicional Portuguesa --- --- 50 

Preparação e Confeção de Cozinha Tradicional Portuguesa --- 50 --- 

Preparação e Confeção de Pastelaria de Sobremesa --- --- 50 

Preparação e Confeção de Pastelaria Internacional --- --- 50 

Cozinha/Pastelaria – Serviços Especiais --- --- 25 

Preparações e Confeções Básicas de Cozinha 50 --- --- 

Cozinhas do Mundo --- 50 --- 

Cozinha Criativa --- 25 --- 
 

Portfolio Reflexivo de Aprendizagem (PRA)       85 

Formação Pratica em Contexto de trabalho(a)       210 

TOTAL 1945 

a) Obrigatória quando a actividade profissional do formando não é a da formação 

 

4.1.8. Alunos com adaptações curriculares significativas  

Para os alunos cujas necessidades ou barreiras à aprendizagem impedem o acesso ao currículo são 

mobilizadas medidas adicionais, com adaptações curriculares significativas, introduzindo-se objectivos 

gerais com a introdução de aprendizagens substitutivas, de forma a potenciar o desenvolvimento pessoal 

global, com particular enfoque nos níveis de autonomia e de relacionamento interpessoal. O 

agrupamento tem, como medida de gestão curricular para alunos com adaptações curriculares 

significativas, a existência das disciplinas de Português, Inglês, Matemática, Expressão Musical, 

Tecnologias de Informação e Comunicação, Expressão Dramática, Expressão Plástica e Conhecimento do 

Mundo, desenvolvidas em pequenos grupos, em contexto sala de aula. 
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4.2. Novas Componentes do Currículos – (D.L. 55/2018) 

4.2.1. Cidadania e Desenvolvimento 

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento faz parte das componentes do currículo nacional e é 

desenvolvida nas escolas segundo três abordagens complementares: natureza transdisciplinar no Pré-

escolar e no 1.º ciclo do ensino básico; como disciplina autónoma do 5.º ao 9.º ano de escolaridade (2.º e 

no 3.º ciclo do ensino básico) e componente do currículo desenvolvida transversalmente com o 

contributo de todas as disciplinas e componentes de formação nos Cursos de Educação e Formação de 

Jovens de nível básico e no ensino secundário, de acordo com o exposto no Artigo 10º do anexo ao 

Despacho nº5908/2017, de 5 de julho.  

A Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (E.E.C.E.), aqui apresentada, 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 (E.N.E.C.): 

1. Desenvolver competências pessoais e sociais; 

2. Promover pensamento crítico; 

3. Desenvolver competências de participação ativa; 

4. Desenvolver conhecimentos em áreas não formais. 

Ao nível da escola, constitui-se como uma das linhas orientadoras transversal a todo o Projeto 

Educativo, identificando e priorizando os domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar para cada 

nível de educação e ensino, no sentido de dar cumprimento aos sete eixos estratégicos delineados no 

Projeto Educativo do Agrupamento (P.E.A.). 

Na abordagem da educação para a cidadania propõe-se que se atenda aos três eixos seguintes: 

1. Atitude cívica individual; 

2. Relacionamento interpessoal;  

3. Relacionamento social e intercultural, que encontram eco nas metas e nos objetivos propostos no 

Projeto Educativo do Agrupamento. 

Nesta componente, os professores têm como missão preparar os alunos para a vida, para serem 

cidadãos democráticos, participativos e humanistas, numa época de diversidade social e cultural 

crescente, no sentido de promover a tolerância e a não discriminação, bem como de suprimir os 

radicalismos violentos. 

 

4.2.2. Oferta Complementar 

O Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, através das suas escolas de primeiro ciclo, 

disponibiliza a Oferta Complementar através de várias turmas, cujo funcionamento se desenvolve por 

semestres, tornado esta uma oferta inovadora para o Agrupamento. 

A Oferta Complementar do Agrupamento, este ano letivo, devido à situação pandémica que se 

assiste, é exclusiva do 1.º ciclo pois é leccionada pelos professores titulares de turma. Os diferentes 

clubes organizam-se do seguinte modo pelos anos de ensino: 
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OFERTA COMPLEMENTAR 

 Anos Clubes 

1
.º
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ic

lo
 

E
B
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o
n
d
e
s 

d
a
 L

o
u
sã

 

1.º/.2º/3.º 

Brincar e Matematicar 

Experimento, logo aprendo! 

Trabalhar em rede 

Criar e dramatizar 

4.º Educação para a Cidadania 

E
B
 J

o
sé

 R
u
y
 

1.º/.2º/3.º 

Contador de Histórias 

Pequenos Cozinheiros 

Clube dos Valores 

Clube dos Pequenos Artistas 

4.º Educação para a Cidadania 

 

4.3. Ofertas de Escola 

4.3.1. Educação Tecnológica 

A tecnologia é parte intrínseca da vida do ser humano, não sendo possível contemplar a cultura e a 

obra sem a sua presença. Neste contexto a disciplina de Educação Tecnológica, através da realização de 

ações e experiências sistemáticas, deverá desenvolver no aluno o prazer pela compreensão do objeto 

técnico, da tecnologia e dos processos de construção e fabrico. A disciplina de Educação Tecnológica no 

3.º ciclo, 7.º, 8.º e 9.º anos, constitui uma Oferta de Escola na área tecnológica em articulação com a 

disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, num bloco de 100 minutos semanais quando a 

organização é semestral e num tempo semanal de 50 minutos quando a organização é anual. 

 

4.4. Complementos Curriculares 

 

4.4.1. Componente Local e Regional do Currículo 

Na construção de um plano, que deverá abrir caminho à diversidade e à criatividade, deve 

contemplar-se a ideia de que em cada aluno existe um cidadão e que, por isso, a escola deve 

compatibilizar as necessidades escolares e sociais com as potencialidades de cada um, inserido no seu 

contexto regional. 

A identidade de uma comunidade, seja local, regional ou nacional, constrói-se preservando a sua 

cultura vista como um todo. A escola deverá ter um papel fundamental na preservação “desta” cultura, 

através da sensibilização dos jovens para a proteção do património da sua localidade/região/mundo, 

estimulando-os a participar ativa e criativamente sobre ele. É neste contexto de desafio pessoal que se 
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assume uma componente da História Local/Regional que permite aos jovens envolverem-se em 

temáticas próximas da sua vivência pessoal, observando e confrontando fontes diversas de informação, 

concretas e existentes ao seu alcance. O estudo da História Local e Regional, em Estudo do Meio (1.º 

ciclo) e História e Geografia (2.º e 3.º ciclos), promoverá o respeito e a divulgação do património de 

todos nós. Com atividades de abordagem direta e seguindo uma metodologia projetual potencializa-se 

uma melhor compreensão do meio, do papel dos vestígios históricos e das técnicas de pesquisa e 

investigação. Uma vez que a Geografia procura responder às questões que o Homem levanta sobre o 

Meio Físico e Humano, utilizando diferentes escalas de análise, as características inerentes à disciplina 

fundamentam a decisão de trabalhar a componente local em diversas unidades temáticas. 

 

4.4.2. Componente Experimental 

O ensino experimental das ciências no ensino básico é de importância vital pois possibilita o aumento 

do interesse pelas ciências e do sucesso na aprendizagem, e, por outro lado, proporciona o 

desenvolvimento de capacidades relevantes para a formação dos alunos, transferíveis para outras 

situações. 

O reforço do desenvolvimento do ensino experimental, no Estudo do Meio (1.º ciclo) e nas Ciências 

Naturais e Físico-Químicas (2.º e 3.º ciclos), concretizado na realização de atividades 

experimentais/laboratoriais permite estimular para a importância da cultura científica. Permite ainda, 

criar contextos propícios e estimulantes de aprendizagens, envolvendo os alunos nas atividades 

propostas pelo professor, o qual desempenhará papel de orientador no planeamento e desenvolvimento 

de várias atividades experimentais. 

No Ensino Secundário, no Curso Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias são reservados três 

tempos em bloco, organizado em turnos, às aulas realizadas em laboratório, de forma a privilegiar esta 

componente.  

 

5. ENRIQUECIMENTO DA APRENDIZAGEM 
 

5.1. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – 1.º Ciclo 

A implementação de atividades de enriquecimento curricular tem como principais finalidades 

desenvolver e promover o sucesso escolar das crianças e a valorização educativa dos tempos de 

permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino, das 9h às 17h30min, na filosofia/política de 

escola a tempo inteiro. 

As atividades de enriquecimento curricular disponibilizadas pelo Agrupamento são de frequência 

facultativa e são dinamizadas por docentes com habilitação profissional ou especializada em cada uma 

das áreas. 
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Identificação das AEC Objetivos 

Expressões Artísticas 

- Desenvolver a sensibilidade estética e auditiva; 
- Desenvolver a acuidade auditiva; 
- Promover a expressividade e criatividade; 
- Estimular o desenvolvimento da sensibilidade estética e de aptidões artísticas; 
- Desenvolver acuidade visual, táctil e motora; 
- Explorar vários materiais e técnicas plásticas; 
- Desenvolver a criatividade; 
- Desenvolver capacidades de comunicação e outras formas de expressão. 

Movimento 

- Realizar projetos de turma que contribuam eficazmente para a integração eficaz da AEC 
Move-te & Brilha na comunidade escolar; 

- Realizar, em cada uma das escolas, uma mostra dos trabalhos realizados;  
- Fomentar a ligação de proximidade e cooperação entre a escola e as famílias;  
- Garantir a continuidade pedagógica entre a intervenção dos docentes e dos animadores;  
- Envolver os alunos em todas as fases do processo da dinâmica de grupo; 
- Realizar uma atividade por ano letivo, com cada uma das turmas abrangidas, de cada 

uma das árias:  
a) criatividade 
b) consciência corporal 
c) movimento com materiais 
d) jogos 
e) estimulação sensorial 
f) competências pessoais e sociais 
g) gestão emocional 
h) ritmo 
i) confiança 
j) cooperação 

Atividade Física e Desportiva 

- Criar condições favoráveis ao crescimento e ao desenvolvimento físico; 
- Desenvolver capacidades físicas básicas; 
- Desenvolver capacidades de autonomia e cooperação; 
- Proporcionar a prática de atividades pré-desportivas e desportivas. 

Inglês 
- Sensibilizar para o gosto da aprendizagem da língua inglesa; 

- Promover a interculturalidade. 

 

 

 Com a introdução do Inglês no desenho curricular do 4.º ano, a carga horária das AEC suporta os 

ajustes que constam na tabela: 

 

 

Avaliação das Atividades de Enriquecimento Curricular (A.E.C.) 

A avaliação das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo é realizada semestralmente e 

traduz-se numa síntese descritiva. 

 

 

 

Ano de Escolaridade Carga Horária 

1.º, 2.º e 3.º  5 horas / semanais 

4.º 3 horas / semanais 
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5.2. Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular – 2.º e 3.º Ciclos e 

Ensino Secundário 

Identificação Objetivos 

Desporto Escolar 

-Futsal 
-Tiro com Arco 
-Ténis de Mesa 
-Atletismo 
-Boccia 
-Basquetebol 
-Atividades Rítmicas Expressivas 
-Voleibol 
-Badminton 

 Conhecer e valorizar a prática desportiva como forma de desenvolvimento pessoal e 
de melhorar a qualidade de vida; 

 Desenvolver a competição saudável entre alunos, sem criar qualquer tipo de 
rivalidade. 

Clube de Teatro 
 Desenvolver a expressão dramática em trabalho em grupo, articulando diferentes 

saberes, organizando recursos, procedimentos, valorizando o empenho, a cooperação 
e a criatividade. 

Clube das Ciências e do 

Conhecimento 

 Promover o envolvimento dos alunos no meio sociocultural onde se inserem; 

 Incutir o gosto pela defesa e proteção do meio ambiente;  

 Consciencializar que o Ambiente é uma riqueza que é de todos nós; 

 Promover no aluno uma compreensão dos fenómenos; 

 Proporcionar ao aluno uma atitude mais ativa e construtiva sobre o conhecimento; 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social; 

 Aumentar a diversidade de interesses. 
 

  

Clube da Matemática 

 Fomentar o gosto pela atividade matemática; 

 Incentivar ao raciocínio lógico com atividades lúdicas; 

 Realizar tarefas/atividades que liguem a matemática ao real; 

 Incentivar o Cálculo mental. 
 

   

5.3. Projetos de Desenvolvimento Curricular 

5.3.1. Pré-Escolar 

Identificação Objetivos 

Reciclando 
 Melhorar o capital humano; 

 Reduzir o insucesso global dos alunos. 

Aprender com os 

Computadores 
 Reduzir o insucesso global dos alunos. 

P.E.S. 
 Sensibilizar a comunidade para a necessidade da Educação para a Saúde; 

 Fomentar e respeitar hábitos de vida saudável; 

 Promover a prevenção da violência e exclusão social. 

 

5.3.2. 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 

Identificação Objetivos 

Sensibilização para a  

Diferença 
 Reduzir o absentismo e o abandono escolar; 

 Diminuir os casos de indisciplina, vandalismo e violência. 

Horta Pedagógica 
 Reduzir o absentismo e o abandono escolar; 

 Diminuir os casos de indisciplina, vandalismo e violência; 

 Melhorar o capital humano. 

Amadora  

Aprender Digital 

 Reduzir o absentismo e o abandono escolar; 

 Melhorar o capital humano; 

 Reduzir o insucesso global dos alunos. 

Geomais 
 Reduzir o absentismo e o abandono escolar; 

 Reduzir o insucesso global dos alunos. 

P.E.S. 
 Sensibilizar a comunidade para a necessidade da Educação para a Saúde; 

 Fomentar e respeitar hábitos de vida saudável; 

 Promover a prevenção da violência e exclusão social. 
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5.3.3. Ensino Secundário 

Identificação Objetivos 

Geomais 
 Reduzir o absentismo e o abandono escolar; 

 Reduzir o insucesso global dos alunos; 

P.E.S. 
 Sensibilizar a comunidade para a necessidade da Educação para a Saúde; 

 Fomentar e respeitar hábitos de vida saudável; 

 Promover a prevenção da violência e exclusão social. 

 

5.4. Biblioteca Escolar 

O Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves é constituído por 3 estabelecimentos de ensino: a Sede de 

Agrupamento, que tem como oferta educativa os 2.º, 3.º ciclos e secundário, e duas escolas de 1.º ciclo, 

a Escola Básica José Ruy e Escola Básica Condes da Lousã. Todos os estabelecimentos do Agrupamento 

têm bibliotecas escolares integradas na rede de bibliotecas escolares. 

A biblioteca escolar é uma estrutura educativa que visa essencialmente: 

 Proporcionar o desenvolvimento da competência leitora e das literacias, incluindo a digital; 

 Fomentar projetos e atividades de inovação pedagógica; 

 Prestar apoio no desenvolvimento curricular; 

 Servir de elemento articulador entre as diferentes áreas curriculares; 

 Contribuir para o incremento da qualidade do processo de ensino aprendizagem; 

 Proporcionar momentos de lazer à comunidade educativa; 

 Desenvolver competências de cidadania (saber estar e saber ser); 

 Motivar os alunos para a aprendizagem apresentando novas formas de aprendizagem; 

 Reforçar a imagem da escola como um centro de saber; 

 Orientar a comunidade educativa na aquisição de saberes. 

 

5.5. Plano Anual de Atividades (P.A.A.) 

Segundo o Decreto-lei 75/2008, de 22 de Abril, um dos documentos que se constituem como 

instrumentos de autonomia das escolas são os “Planos anual e plurianual de atividades” indicados como 

sendo “os documentos de planeamento, que definem, em função do Projeto Educativo, os objetivos, as 

formas de organização e de programação das atividades e que procedem à identificação dos recursos 

necessários à sua execução;” 

Estes documentos, cuja elaboração é competência do Diretor, são sujeitos a propostas e apreciação 

das atividades por parte do Conselho Pedagógico e aprovados em Conselho Geral. 

Visto que o Plano Anual de Atividades é elaborado em função do Projeto Educativo, um dos itens de 

análise foi a adequação das atividades propostas aos objetivos definidos no mesmo. 

Um outro ponto foi a sua abrangência, isto é, o grau de cobertura da população escolar por atividades 

previstas. 

Foi introduzida também uma estimativa de custos que permitiu enquadrar este Plano no orçamento de 

tesouraria do Agrupamento. 
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 Ponto 1 – Adequação aos eixos do Projeto Educativo: numa leitura imediata verifica-se uma 

grande e equilibrada preponderância nos itens diretamente relacionados com a intervenção junto 

da população discente, quer ao nível cognitivo quer afetivo. 

 Mantém-se a baixa incidência em atividades propostas que contemplem os objetivos VI e VII, 

apesar do esforço da Gestão do Agrupamento no sentido de aumentar a oferta deste tipo de 

atividades. 

 Ponto 2 – Cobertura da população escolar: as atividades cobrem toda a população escolar de uma 

forma equilibrada e equitativa. 

Salienta-se que, existindo muitas atividades destinadas à comunidade em geral, a grande maioria é 

específica dos proponentes, isto é, destina-se principalmente à população que a executa: turma, núcleo, 

escola… 

 

6. PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 
 

6.1. Medidas de Promoção do Sucesso Escolar 

6.1.1. Apoio Educativo 

Os principais objetivos do Apoio Educativo são promover o sucesso escolar, proporcionando a todos 

os alunos oportunidades de aprendizagem, tarefas e tempo de trabalho, de forma a prevenir a 

retenção/exclusão. 

 

6.1.1.1. - 1.º Ciclo 

Quando os alunos necessitam de um apoio mais individualizado este é dado pelo professor de apoio 

educativo, dentro ou fora de sala de aula. A atividade letiva dos docentes de Apoio Educativo 

desenvolve-se em articulação com os professores titulares de turma. 

 

6.1.2. Apoio ao Estudo 

No 1.º Ciclo o Apoio ao Estudo é dado pelo professor titular de turma, através de um apoio 

individualizado e diferenciação pedagógica. 

O Apoio ao Estudo, destinado aos alunos do 2.º e 3.ºciclos, é um espaço que visa garantir um 

acompanhamento eficaz do aluno face às dificuldades detetadas com vista à melhoria dos seus 

resultados escolares. Tem por objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de estudo e de 

trabalho, visando prioritariamente o reforço nas disciplinas de Português e Matemática. 

No 2.º ciclo o Apoio ao Estudo é de oferta obrigatória e de frequência também obrigatória, para todos 

os alunos. No horário das turmas do 2.º ciclo são registados 4 tempos de 50 minutos para o apoio 

ao estudo, sendo destinados ao apoio nas disciplinas de Português e Matemática. 

No 3.º ciclo, as turmas de 8.º ano usufruem de apoio a Inglês, 1 tempo de 50 min, dividido em dois 

turnos, de forma a colmatar as dificuldades e para preparação para a Prova de Aferição. As turmas do 9.º 

ano, no âmbito do Plano de Ação Estratégica de Promoção do Sucesso Escolar, também usufruem de 
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Apoio ao Estudo, de modo a colmatar as dificuldades sentidas na preparação das Provas Finais de Ciclo. 

Devido à pandemia, e como os alunos se encontram em final de ciclo, foi atribuído também, distribuído 

por dois turnos, 1 tempo de 50 min de apoio na disciplina de Inglês e 1 tempo de 50 min de apoio na 

disciplina de Francês.  

 

6.1.3. Reforço de Competências 

O reforço de Competências, destinado aos alunos do ensino secundário, é um espaço que visa garantir 

um acompanhamento eficaz do aluno face às dificuldades detetadas com vista à melhoria dos seus 

resultados escolares. Tem por objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de estudo e de 

trabalho, visando prioritariamente o reforço nas disciplinas de exame nacional. 

No ensino secundário o Reforço de Competências é de oferta facultativa e de frequência também 

facultativa. No horário das turmas são registados 1 ou 2 tempos de 50 minutos para o apoio ao 

estudo, sendo destinados às disciplinas terminais com exame nacional. 

 

6.1.4. Tutorias 

Os objetivos da tutoria são abrangentes, pretendendo-se não só promover um maior envolvimento 

dos alunos no estudo, melhorar a integração dos alunos no meio escolar através de desenvolvimento de 

atitudes e relacionamento interpessoal; desenvolver a capacidade de atenção e concentração, 

competências de leitura, de escrita e de estudo. 

6.1.5. Apoio Tutorial Especifico 

O Apoio Tutorial Específico constitui uma medida de promoção de sucesso educativo de acordo com o 

artigo 12º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018 e que visa acompanhar alunos com duas ou mais 

retenções, apoiando-os no domínio pessoal, social e académico. 

Nos termos da alínea j) do ponto nº 20 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, o Apoio 

Tutorial Específico é extensível aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário 

que não transitaram em 2019/2020.» 

6.2. Parcerias dos Cursos de Educação e Formação e Cursos Profissionais 

O Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves procura responder às necessidades do mercado de 

trabalho, contribuindo para a melhoria do desenvolvimento social e económico da região, e 

tem estabelecido protocolos e parcerias com as empresas com vista a fomentar a inserção profissional 

dos seus alunos: 

 Hotel Real; 

 Grupo Pestana; 

 Hotel Júpiter; 

 Pizzaria Bianco Nero 

 Go Natural; 

 Pastelaria Princesa do Neudel;  
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 Café Império; 

 “Dom Leitão”; receita de estilo; restauração Lda. 

 Associação Unitária de Reformados e Pensionistas de Idosos da Damaia – AURPID; 

 Associação Unitária de Reformados e Pensionistas de Idosos da Buraca – AURPIB; 

 Associação Unitária de Reformados e Pensionistas de Idosos da Falagueira –AURPIF; 

 Lar de Sto. António – Casa da Misericórdia da Amadora; 

 Lar Sagrada Família – Casa da Misericórdia da Amadora; 

 Casal Popular da Damaia; 

 Casa de Repouso de Alfragide; 

 Casa de Repouso Cilinha da Amadora;  

 Fundação AFID - Diferença; 

 Instituição Sólio Lar; 

 Clínica Geriátrica de Saúde e Bem-estar da Buraca; 

 Diniz & Cruz – vestuário de homem, Lda. 

 Entre outros. 

7. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

A Educação Inclusiva pretende assegurar o direito de cada aluno ter acesso ao currículo e às 

aprendizagens, até ao limite das suas potencialidades. 

A concretização de práticas de Educação Inclusiva depende da capacidade das unidades orgânicas do 

agrupamento mobilizarem os meios disponíveis e implementarem as práticas pedagógicas mais 

adequadas e eficazes para cada um dos alunos. 

A gestão flexível do currículo, a abordagem multinível para garantir e apoiar a aquisição de 

aprendizagens e o desenvolvimento de capacidades, o trabalho colaborativo entre os vários 

intervenientes educativos, com particular enfase no apoio prestado pelos docentes de educação 

especial e a participação e corresponsabilização dos pais e/ou encarregados de educação, assumem-se 

como pilares fundamentais da Educação Inclusiva. 

7.1. Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão 

7.1.1. Medidas Universais  

As medidas universais correspondem às respostas educativas que a escola tem disponíveis para todos 

os alunos, nomeadamente: 

a) Diferenciação pedagógica; 

b) Acomodações curriculares; 

c) Enriquecimento curricular; 

d) Promoção do comportamento pró-social; 
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e) Intervenção com foco académico ou comportamental em pequeno grupo. 

 7.1.2. Medidas Seletivas 

As medidas seletivas são implementadas, depois de esgotado o recurso às medidas universais e de 

acordo com o definido no relatório técnico pedagógico. Dentro destas medidas, consideram-se: 

a) Os percursos curriculares diferenciados; 

b) As adaptações curriculares não significativas; 

c) O apoio psicopedagógico; 

d) A antecipação e reforço das aprendizagens; 

e) O apoio tutorial. 

7.1.3. Medidas Adicionais 

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 destas medidas ocorre quando existem evidências da insuficiência da aplicação 

das medidas dos outros níveis. São medidas adicionais:   

a) A frequência do ano de escolaridade por disciplinas; 

b) As adaptações curriculares significativas; 

c) O plano individual de transição; 

d) O desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado; 

e) O desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social. 

 

7.2. Recursos Organizacionais 

O Centro de Apoio à Aprendizagem, (C.A.A), assume-se como o recurso organizacional por 

excelência, para promover e garantir a inclusão. A ação desenvolve-se de uma forma abrangente e com 

diversos níveis de intervenção: 

 Acompanhamento e monitorização das ações desenvolvidas de promoção da qualidade de 

participação dos alunos nas atividades da turma e nos demais contextos de aprendizagem; 

 Apoio aos docentes na criação de recursos e desenvolvimento de metodologias de intervenção 

interdisciplinares; 

 Intervenção contínua e articulada nos diferentes níveis: individual, pequeno grupo, grupo turma, 

grupo escolar e comunidade; 

 Sensibilização da comunidade educativa para o desenvolvimento de ações inclusivas. 
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Tendo em conta a diversidade e especificidade das características e necessidades dos alunos que 

frequentam o agrupamento, o C.A.A. tem privilegiado a sua ação na implementação de medidas 

adicionais de suporte à aprendizagem, com o acompanhamento e complementaridade do trabalho 

desenvolvido em sala de aula, com o desenvolvimento de metodologias e estratégias em ambiente 

estruturado e com o apoio à inserção dos alunos na vida ativa e profissional. 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (E.M.A.E.I.) constituída assume o 

acompanhamento do funcionamento do C.A.A. e a responsabilidade de propor, acompanhar e 

monitorizar a aplicação das medidas de suporte à aprendizagem. Para além do reforço sinérgico a 

efetuar na sensibilização e articulação dos vários intervenientes no processo educativo, é da 

responsabilidade desta equipa, a elaboração dos Relatórios Técnico Pedagógico (R.T.P.), dos Programas 

Educativos Individuais (P.E.I.) e dos Planos Individuais de Transição, (P.I.T.) a implementar. 

De facto, uma das preocupações dominantes do agrupamento tem sido a inclusão educativa e social 

dos alunos, no acesso e sucesso educativo, no desenvolvimento dos seus níveis da sua autonomia, 

estabilidade emocional e relacionamento interpessoal, bem como a promoção da igualdade de 

oportunidades para promover a transição para a vida ativa e integração em contextos sociais e 

profissionais. 

No desenvolvimento das várias áreas de intervenção da ação pedagógica da educação inclusiva temos 

contado com o significativo apoio de parcerias, especialmente na área das terapias, avaliações e 

acompanhamento nas atividades no âmbito dos P.I.T., nomeadamente: 

 Colaboração com a Fundação AFID Diferença; 

 Colaboração com as equipas de saúde escolar ACES/ULS; 

 Colaboração com o Clube de Natação da Amadora; 

 Colaboração com a Padaria/Pastelaria “O Bom Sabor Caseiro”. 

 Pastelaria “A Princesa do Neudel, Lda.” 

 Colaboração com o “Casal Popular da Damaia”. 

Com vista à concretização da sua ação educativa, o agrupamento integra a Equipa Técnico-

Pedagógica, que presta apoio nas vertentes socioeducativa, psicopedagógica e social, abrangendo 

um conjunto de Técnicos especializados afetos aos seguintes Serviços/Programas: 

 Serviço de Psicologia e Orientação; 

 Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, 

 Programa Nacional de Promoção ao Sucesso Escolar; 

 Programa Integrado de Educação e Formação. 

Esta equipa multidisciplinar segue uma abordagem multinível, mediante uma atuação proactiva e 

preventiva, numa lógica de articulação vertical e horizontal com as diversas estruturas internas e 
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com a comunidade educativa alargada, priorizando o trabalho colaborativo, estabelecendo parcerias 

facilitadoras da intervenção em rede. 

 

8. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

 

8.1. Finalidades da Avaliação 

A avaliação constitui um processo regulador do ensino e da aprendizagem que orienta o percurso 

escolar dos alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas. A avaliação tem por objetivo central a 

melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica. 

As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, no âmbito da avaliação interna, 

são da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica do Agrupamento. No âmbito da 

avaliação externa, são da responsabilidade dos serviços ou organismos do Ministério da Educação e 

prosseguem, de acordo com as suas finalidades, os seguintes propósitos: 

a) Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à melhoria 

da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar; 

b) Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo; 

c) Certificar aprendizagens. 

Sem prejuízo das especificidades que distinguem os processos de avaliação interna e externa das 

aprendizagens, no que respeita ao desempenho dos alunos e ao desenvolvimento do currículo, a análise 

dos dados recolhidos deve valorizar leituras de complementaridade de modo a potenciar a melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem. 

 

8.2. Avaliação das Aprendizagens 

A avaliação interna das aprendizagens é da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão 

pedagógica do Agrupamento e compreende as seguintes modalidades de avaliação: 

 Formativa - A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, devendo recorrer a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade das aprendizagens e 

às circunstâncias em que ocorrem, permitindo aos professores, aos alunos, aos encarregados de 

educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e 

estratégias. 

 Sumativa - A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem 

realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. 

A avaliação externa das aprendizagens é da responsabilidade dos serviços ou organismos do 

Ministério da Educação e compreende: 

a) Provas de Aferição - As provas de aferição, de aplicação universal e obrigatória, a realizar no 

final do 2.º, do 5.º e do 8.º anos de escolaridade, permitem: 
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 Acompanhar o desenvolvimento do currículo, nas diferentes áreas, providenciando 

informação regular ao sistema educativo; 

 Fornecer informações detalhadas acerca do desempenho dos alunos à escola, aos 

professores, aos encarregados de educação e aos próprios alunos; 

 Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades identificadas 

para cada aluno.  

No presente ano letivo os alunos realizam as seguintes Provas de Aferição:  

 2.º Ano: Português e Estudo do Meio; Matemática e Estudo do Meio; Expressões Artísticas 

e Educação Física.  

 5.º Ano: Português e Português Língua Segunda; Inglês; Componente de produção e 

interação orais de Inglês. 

 8.º Ano: Matemática; Inglês e Componente de interação do oral de Inglês. 

 

b) Provas Finais de Ciclo - As provas finais de ciclo de Português, Português Língua Não Materna e 

de Matemática, a realizar no final do 9.º ano de escolaridade, visam avaliar o desempenho dos 

alunos, certificar a conclusão do ensino básico e criar a possibilidade de prosseguimento de 

diferentes percursos escolares. 

 

c) Exames Nacionais de Ensino Secundário – Nos Cursos Científico-Humanísticos realizam-se na 

disciplina trienal (Matemática A e História A), na disciplina de Português, Português Língua Não 

Materna e em duas disciplinas Bienais (entre as duas disciplinas de opção e Filosofia). Visam a 

conclusão do ensino secundário e acesso ao ensino superior. Os alunos podem realizar os exames 

nacionais necessários para o acesso desejado. Também os alunos dos cursos profissionais podem 

realizar os mesmos como prova de ingresso.  

Os alunos também podem realizar Provas de Equivalência à Frequência para conclusão de disciplinas 

terminais onde não houve lugar à aprovação. 

 

8.3. Critérios Gerais de Avaliação 

8.3.1. Pré-Escolar 

O currículo em Educação de Infância é concebido e desenvolvido pelo educador, através da 

planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e projetos 

curriculares, com vista à construção de aprendizagens integradas. 

Na Educação Pré-escolar a avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa, e é um 

processo contínuo que assenta nos seguintes princípios: 

 Coerência entre os processos de observação e os princípios de gestão do currículo definidos nas 

orientações curriculares para a educação pré-escolar; 
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 Utilização de técnicas e de instrumentos de observação e de registo diversificados que lhe 

permitam evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança, tendo em conta as 

áreas de conteúdo preconizadas nas orientações curriculares para a educação pré-escolar; 

 Valorização dos progressos da criança. 

8.3.2. 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário 

O Conselho Pedagógico do Agrupamento, de acordo com as orientações do currículo e orientações gerais 

do Ministério da Educação, define os critérios gerais de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, 

sob proposta dos Departamentos curriculares. Os critérios gerais de avaliação constituem referenciais 

comuns no Agrupamento, sendo operacionalizados pelo ou pelos professores da turma, no 1º ciclo, e pela 

Equipa Educativa no 2º e 3º ciclos e no Secundário. 

A avaliação sumativa dos alunos ao abrigo DL n.º 54/2018, de 6 de julho, abrangidos por medidas 

adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão será realizada em consonância com o definido no 

respetivo Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e, quando aplicável, no Programa Educativo Individual 

(PEI). 

Instrumentos de Avaliação 

A avaliação será feita com base nos resultados obtidos pelos alunos, recorrendo aos seguintes 

contextos/instrumentos de avaliação: Testes e Fichas; Portfólios; Relatórios e textos diversos; 

Trabalhos de projeto; Trabalhos de pesquisa; Trabalhos de grupo; Trabalho experimental; Observação e 

registo; Comunicação, recorrendo a diversos meios de expressão (oral, gráfica, plástica e dramática); 

Lista de verificação do desempenho psicomotor. 

Critérios Específicos de Avaliação 

A operacionalização dos critérios gerais em diferentes indicadores, instrumentos e peso de avaliação 

é da responsabilidade de cada Departamento / Área Disciplinar / nível de ensino, sendo convertidos nos 

respetivos critérios específicos de avaliação. 

 

8.4. Critérios de Classificação 

As aprendizagens e competências, expressas através dos instrumentos de avaliação atrás 

mencionados, serão classificadas de acordo com a seguinte terminologia: 

Classificação (C) em 

percentagem 

Nível 

(2.º e 3.º ciclos) 

Menção 
 

1.º Ciclo 
 

2.º e 3.º Ciclos 
 

0% ≤ C < 20% 
 
1 Insuficiente Muito Insuficiente 

 
20% ≤ C < 50% 

 
2  Insuficiente 

 
50% ≤ C < 70% 

 
3 

 
Suficiente 

 
Suficiente 

 
70% ≤ C < 90% 

 
4 Bom Bom 

 
90% ≤ C ≤ 100% 

 
5 

 
Muito Bom 

 
Muito Bom 

 



             _______________________________________________________________________________________ 

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves Página 43 
 

Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo 2020_2021 

Classificação (C) em pontos 

(200 pontos) 

Valores 
 

(secundário) 

Menção 
 

Ensino Secundário 
 

2.º e 3.º Ciclos 
 

0 pontos ≤ C < 94 pontos 
 

0 – 9 valores Insuficiente 

 
95 pontos ≤ C < 134 pontos 

 
10 – 13 valores 

 
Suficiente 

 
Satisfaz 

 
135 pontos ≤ C < 174 pontos 

 
14 – 17 valores 

 
Bom 

 
Satisfaz Bastante 

 
175 pontos ≤ C ≤ 200 pontos 

 
18 – 20 valores 

 
Muito Bom 

 
Excelente  

No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na 

atribuição de uma menção qualitativa acompanhada de uma apreciação descritiva em todas as áreas 

curriculares. 

 

Critérios para atribuição de menções no 1.º ciclo 

 Insuficiente - Deve ser atribuído quando o aluno revela insuficiente evolução das suas 

aprendizagens e na aquisição dos conhecimentos, sendo pouco participativo. 

 Suficiente - Deve ser atribuído quando o aluno revela evolução das suas aprendizagens e na 

aquisição dos conhecimentos, sendo a sua participação ativa. 

 Bom - Deve ser atribuído quando o aluno revela uma boa evolução das suas aprendizagens e na 

aquisição de conhecimentos, sendo a sua participação empenhada. 

 Muito Bom - Deve ser atribuído quando o aluno revela uma muito boa evolução das suas 

aprendizagens e na aquisição de conhecimentos, sendo a sua participação muito empenhada 

 

Critérios para a atribuição de níveis no 2.º e 3.º ciclo 

 Nível 1 - Deve ser atribuído quando o aluno não revela qualquer evolução das suas aprendizagens 

e conhecimentos, sendo nula a sua participação nas atividades propostas, assim como uma 

assiduidade muito irregular. 

 Nível 2 - Deve ser atribuído quando o aluno, apesar de participar nas atividades que lhe são 

propostas, revela ainda pouca evolução das aprendizagens e conhecimentos. 

 Nível 3 - Deve ser atribuído quando o aluno participa ativamente nas atividades que lhe são 

propostas e revela evolução das aprendizagens e conhecimentos. 

 Nível 4 - Deve ser atribuído quando o aluno, além de participar com empenho nas atividades 

propostas, revela uma grande evolução das aprendizagens e conhecimentos, aplicando-as a 

novas situações. 

 Nível 5 - Deve ser atribuído quando o aluno, além de evidenciar um inequívoco interesse e 

empenho na vida escolar, revela uma ausência de incorreções no domínio da aplicação das 

aprendizagens e conhecimentos a novas situações, fazendo-o de forma criativa. 

 

8.5. Adaptações ao processo de avaliação  

Constituem adaptações ao processo de avaliação: 
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a) A diversificação dos instrumentos de recolha de informação, tais como, inquéritos, entrevistas, 

registos vídeo ou áudio; 

b) Os enunciados em formatos acessíveis, nomeadamente braille, tabelas e mapas em relevo, 

daisy, digital; 

c) A interpretação em LGP; 

d) A utilização de produtos de apoio; 

e) O tempo suplementar para a realização das provas; 

f) A transcrição das respostas; 

g) A leitura de enunciados; 

h) A utilização de sala separada; 

i) As pausas vigiadas; 

j) O código de identificação de cores nos enunciados. 

As adaptações ao processo de avaliação interna são da competência da escola. As adaptações ao 

processo de avaliação externa são da competência da escola, com informação e fundamentação dirigida 

ao JNE. 

 

 8.6. Progressão 

A progressão dos alunos abrangidos por medidas universais e seletivas de suporte à aprendizagem e 

inclusão realiza-se nos termos definidos na lei. 

A progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e inclusão 

realiza-se nos termos definidos no R.T.P. e no P.E.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


