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“A Escola de hoje necessita de criar ambi-

entes de aprendizagem acolhedores, capa-

zes de envolver e reconhecer que “cada 

aluno é importante” (Robert) 

INTRODUÇÃO 
 

O Plano de Estudos e Desenvolvimento curricular do Agrupamento de Esco-

las de Pinheiro avoca a gestão integrada, articulada e sequencial do currículo e con-

cretiza um exercício efetivo de autonomia curricular como resultado da capacidade 

de identificar opções curriculares eficazes, tomadas em consonância com o desenho 

universal para a aprendizagem e a abordagem multinível no acesso ao currículo, 

adequadas ao contexto específico e às necessidades especiais dos alunos, capazes 

de promover a igualdade e a não discriminação, a melhoria das aprendizagens, 

permitindo que todos os alunos alcancem as competências previstas no perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

Na sua conceção colaboraram os órgãos de administração e gestão, as es-

truturas de orientação educativa, os docentes, os encarregados de educação e os 

alunos, tendo emergido ao longo das sessões de trabalho perspetivas diversas, dú-

vidas múltiplas, interrogações pertinentes que abriram novas frentes e pistas, ou-

tros ângulos de observação do (s) problema (s). 

Este plano deve ser entendido como um conjunto de decisões articuladas e 

partilhadas pela equipa de docentes que integram o Agrupamento de Escolas, as-

sentes num permanente e persistente trabalho de reflexão, formação e investiga-

ção tendentes a dotar de maior coerência a sua atuação.  

Pretende consubstanciar a aplicação dos princípios orientadores definidos 

nos diferentes normativos, no que respeita à organização, gestão do currículo e 

avaliação, em articulação com o Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), o Plano 

de Melhoria , o Plano Anual de Atividades e o Regulamento Interno, constituindo 

uma referência para a elaboração de cada Plano de Turma (PT). 

Importa, ainda, referir que gerir o currículo implica fazer opções sobre a na-

tureza do que está contido nos documentos prescritos e sobre o que dá sentido à 

Escola; obriga a explicar as prioridades e a definir para quê, o quê, como, quando, 

onde e com que meios se vai ensinar e aprender.   



I – ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

1– CALENDÁRIO ESCOLAR   

 

1.1 – CALENDÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E LETI-

VAS 

  

Períodos letivos Início Termo 

 
1.º 

12 de setembro 2019 
(Educação pré-escolar, 1.º e 5.º 

anos) 
13 de setembro de 2019 

(2.º,3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 

11.º, 12.º) 

 
17 de dezembro de 2019 

2.º 6 de janeiro de 2020 27 de março de 2020 

 

3.º 

 

 
14 de abril de 2020 

4 de junho de 2020  

 (9.º, 11.º e 12.º anos) 
9 de junho de 2020  

(5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos) 
19 de junho de 2020 

(Educação pré-escolar e 1.º 
ciclo)  

 

1.2 - INTERRUPÇÕES DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E LETIVAS  

 

Interrupções Início Termo 

 

1.º 
2.º 
3.º 

 

 

18 de dezembro de 2019 
24 de fevereiro de 2020 
30 de março de 2020 

 

3 de janeiro de 2020 
26 de fevereiro de 2020 

13 de abril de 2020 

 

1.3 – CALENDÁRIO DAS PROVAS DE AFERIÇÃO DO ENSINO BÁSICO 

 

Entre 4 e 12 
de maio 

 

Entre 18 e 27 
de maio 

 

5 de junho 
Sexta -feira 

9 de junho  
Terça -feira 

16 de junho  

Terça -feira 

18 de junho  

Quinta -feira 

 
2.º ano 
Educação 

Artística (27) 
Educação 

Física (28) 
 
 
 

 
5.º ano 

Componente 
de produção e 
interação orais 

de Inglês (51) 

9h30 — 8.º ano 
Matemática (86) 

9h30 — 8.º ano  
Inglês (81)) 

 

10h00 — 2.º ano 
Português e Estudo 

do Meio (25) 

10h00—2.º ano 

Matemática e 

Estudo do Meio 

(26) 

11h30 — 5.º ano 
Português (55)  

Português Língua 
Segunda (52) 

11h30 — 5.º ano 
Inglês (51) 

  

A disponibilização dos relatórios individuais de provas de aferição (RIPA), dos relatórios de escola de provas de aferição (REPA) e dos 
resultados globais das provas de aferição tem lugar até ao início do ano letivo de 2020-2021. 

 

 

  



 

1.4 - CALENDÁRIO DAS PROVAS FINAIS DE CICLO  

 

1.ª Fase 2.ª Fase 

Segunda –feira 
 15 de junho  

Sexta –feira 
 19 de junho  

Sexta -feira  
26 de junho  

Segunda -feira  
20 de julho  

Quarta -feira  
22 de julho  

9h30 — 9.º 
ano 

PLNM (93), 
(94) 

 

 
9h30 — 9.º 

ano 
Matemática (92) 

 

9h30 — 9.º 
ano 

Português (91) 
Português Lín-

gua 

Segunda (95) 

 

9h30 — 9.º ano 
Matemática (92) 

 

9h30 — 9.º 
ano 

Português (91) 
Português Lín-

gua 

Segunda (95) 
PLNM (93), (94) 

Afixação de pautas: 15 de julho. 
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 14 
de agosto. 

Afixação de pautas: 5 de agosto. 
Afixação dos resultados dos processos de 
reapreciação: 27 de agosto. 

 

1.5 - CALENDÁRIO DAS PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO 

BÁSICO  

 

 1.ª Fase 2.ª Fase  1.ª Fase 2.ª Fase 

 Realização das provas Afixação de pautas 

1.º Ciclo 25 de junho a 10 de 
julho 

 

 
 

 
 

20 a 30 de 
julho 

 

 

1.º Ciclo  
15 de julho 

 
5 de agos-

to 
2.º Ciclo 

2.º Ciclo  
17 de junho a 10 de 

julho 

 

3.º Ciclo 

Afixação dos resultados dos  
processos de reapreciação 

3.º Ciclo 15 de junho a 10 de 
julho 

1.º Ciclo 
2.º Ciclo 
3.º Ciclo 

  
14 de 
agosto 

 
27 de 
agosto 

 

1.6 - CALENDÁRIO DOS EXAMES FINAIS NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO  

1.ª FASE 

 

  

15 de junho 
segunda-feira 

 

16 de junho 
terça-feira 

 

17 de junho 
quarta-feira 

 

18 de junho 
quinta-feira 

 

19 de junho 
sexta-feira 

 

22 de junho 
segunda-feira 

 

23 de junho 
terça-feira 

 

9h30 — 12.º 
ano Português 

(639) 
Português 

Língua Segun-

da (138) 

PLNM (839) 
 

9h30 — 11.º 
ano Espanhol 

(547) 
Espanhol (847) 
14h00 — 11.º 

ano Francês 

(517) 

9h30 — 11.º 
ano Filosofia 

(714) 

9h30 — 11.º 
ano Física e 
Química A 

(715) 
14h00 — 11.º 

ano Latim A 

(732) 

9h30 — 12.º 
ano História A 

(623) 
9h30 — 11.º 
ano História B 

(723 

9h30 — 11.º 
ano Geografia 

A (719) 

9h30 — 11.º 
ano História 
da Cultura e 

das Artes 
(724) 

Período de aplicação da componente de produção e interação orais das Línguas Estrangeiras: de 17 a 3 de julho. 
Afixação de pautas: 12 de julho. 
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 12 de agosto. 



(continuação) 

1.ª FASE 

 

 

2.ª FASE 

 

  

25 de junho 
quinta -feira 

 

26 de junho 
sexta-feira 

 

30 de junho 
Terça-feira 

 

2 de julho 
quinta-feira 

 

3 de julho 
sexta-feira 

 

6 de julho 
segunda-feira 

 

7 de julho 
terça-feira 

 

9h30 — 12.º 
ano  

Matemática A 
(635) 

9h30 — 11.º 
ano 

 Matemática B 
(735) 

 Matemática 

Aplicada às 
Ciências Sociais 

(835) 

 

9h30 — 12.º 
ano  

Desenho A 
(706) 

9h30 — 11.º 
ano  

Biologia e 
Geologia 

(702) 

9h30 — 11.º 
ano 

 Economia A 
(712) 

 
14h00 -11.º  
ano Alemão 

(501) 

9h30 — 11.º 
ano  

Inglês (550) 

9h30 — 11.º 
ano 

 Geometria 
Descritiva A 

(708) 

9h30 — 11.º 
ano  

Literatura 
Portuguesa 

(734) 

Período de aplicação da componente de produção e interação orais das Línguas Estrangeiras e de PLNM: de 15 de junho a 7 de julho 
de 2020. 
Afixação de pautas: 16 de julho de 2020.  
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 14 de agosto de 2020.. 

21 de julho 

terça-feira 
 

22de julho 

quarta-feira 
 

23 de julho 

quinta-feira 
 

24 de julho 

Sexta-feira 
 

27 de julho 

Segunda-feira 

 
9h30 — 11.º ano 

Física e Química A (715) 

Literatura Portuguesa 

(734) 
 
 
 

14h00 — 11.º ano 

Economia  A (712) 
Latim A (732) 

 

 
9h30 — 12.º ano 
Português (639) 

Português Língua 

Segunda (138) 
PLNM (839) 

 
 

 

14h00 — 11.º ano 
História da Cultura e 

das Artes (724) 
Geografia A (719) 

 
9h30 — 12.º ano 
História A (623) 

 

9h30 — 11.º ano 
História B (723) 

Geometria Descritiva 
A (708) 

 

14h00 — 12.º ano 
Desenho A (706) 

 
 

14h00 — 11.º ano 
Biologia e Geologia 

(702) 

 
 
 

 
9h30 — 12.º ano 
Matemática A (635) 

 

9h30 — 11.º ano 
Matemática B (735) 
Matemática Aplicada 
ás Ciências Sociais8 

(835) 

 
 
14h00 — 11.º ano 

Filosofia (714) 
 
 
 

 

 
9h30 — 11.º ano 

Inglês (550) 

 

 
14h00 —11.º ano 

 
Alemão (501) 

 Espanhol (547) 

Francês (517) 
 Espanhol (847) 

Período de aplicação da componente de produção e interação orais das Línguas Estrangeiras e de PLNM: de 21 
de julho a 29 de julho de 2020.  
Afixação de pautas: 5 de agosto de 2020.  
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 27 de agosto de 2020. 

 



1.7 - CALENDÁRIO DAS PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO 

SECUNDÁRIO 

 
 1.ª Fase 2.ª Fase 

Realização das provas 15 de junho a 7 de julho 21 a 27 de julho 

Afixação de pautas 16 de julho 5 de agosto 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação 14 de agosto 27 de agosto 

 

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 
O horário de funcionamento das Escolas do Agrupamento de Escolas de Pi-

nheiro é estabelecido de acordo com as especificidades de cada ciclo, procurando-

se alcançar as melhores condições de trabalho para os alunos e as repostas mais 

adequadas para as famílias.  

 

2.1 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO 

1.º CICLO 

 

2ª a 6ª Feira Jardim-de-infância Escolas do 1.º ciclo 

AAAF/ CAF De acordo com a necessidade das 
famílias. 

De acordo com a necessidade das famí-
lias. 

Atividade curricu-

lar 

Das 09:00 às 12:00 horas Das 09:00 às 13:00 horas 
 

Intervalo Das 10:00 às 10:30 horas Das 10:45 às 11:15 horas 

Intervalo de Al-

moço 

Das 12:00 às 13:00 horas Das 13:00 às 14:30 Horas 

 

Atividade curricu-

lar 

Das 13:00 às 15:00 horas Das 14:30-17:30 

 

Saída 15:00 17:30 

AEC - Após a componente curricular 
(de acordo com os horários das turmas) 

AAAF/ CAF De acordo com a necessidade das 
famílias. 

De acordo com a necessidade das famí-
lias. 

 

As atividades de animação e de apoio à família (AAAF) e/ou a componente 

de apoio à família (CAF) destinam-se a assegurar, antes e/ou depois do período 

diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas, o 

acompanhamento das crianças da educação pré-escolar e dos alunos do 1.º ciclo, 

sendo protocoladas com Câmara Municipal de Penafiel e/ou Juntas de Freguesia. 

 Estas atividades decorrem, preferencialmente, em espaços especificamente 

concebidos para elas, sem prejuízo do recurso a outros espaços escolares, sendo 

obrigatória a sua oferta. 



A supervisão pedagógica e o acompanhamento destas atividades são reali-

zados no âmbito da componente não letiva de estabelecimento e compreendem: a 

programação das atividades; o acompanhamento das atividades através de reuni-

ões com os respetivos dinamizadores; a avaliação das atividades e reuniões com os 

encarregados de educação. 

As AEC são atividades de frequência facultativa e de natureza eminentemen-

te lúdica, formativa e cultural.  

No ano letivo 2019-2020 serão propostas aos alunos as seguintes ativida-

des:  

- 1.º e 2.º anos de escolaridade - Dança/ Música (2+1) e Ioga/ Ginástica 

(2); 

- 3.º e 4.º anos de escolaridade: Dança/ Música (2+1) Karaté/ Xadrez (1/ 

semestral).    

 

2.2 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE PI-

NHEIRO 

A Escola Básica e Secundária de Pinheiro funciona de 2.ª a 6.ª feira das 

07:30 às 22:00. As atividades curriculares e extracurriculares dos alunos que fre-

quentam o 2.º ciclo, o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário, decorrem 

entre as 08:20 e as 17:55. No entanto, a escola está aberta até às 22:00 horas 

para assegurar o funcionamento do Centro Qualifica. Ao sábado poderão ocorrer, 

também, atividades previstas no Plano Anual de Atividades. 

 

Início Termo 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

08:20 09:10      

09:15 10:05      

10:20 11:10      

11:20 12:10      

12:15 13:05      

13:10 14:00      

14:05 14:55      

15:00 15:50      

16:05 16:55      

17:05 17:55      

 

 
  



II – OFERTA FORMATIVA  

A oferta educativa para o ano letivo 2019-2020 é diversificada, compreende a edu-

cação pré-escolar, o ensino básico, o ensino secundário e a educação de adultos. 

Os alunos podem frequentar diferentes planos de estudo e vários projetos de carác-

ter regional, nacional e internacional e diferentes clubes.  

 

 
Educação Pré-Escolar 

 

Componente curricular 
Componente de Apoio à Família 

 
 
 

Ensino 
Básico 

 
 

1.º Ciclo  

1.º, 2.º 3.º e 4.º anos 
Atividades de Enriquecimento Curricular:  
1.º e 2.º anos de escolaridade - Dança/ Música (2+1) e Ioga/ Gi-
nástica (2); 
 3.º e 4.º anos de escolaridade: Dança/ Música (2+1) Karaté/ Xa-
drez (1/ semestral).    

2.º e 3.º Ciclos Ensino regular (5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º anos) 
Atividades de Enriquecimento Curricular – Projetos e Clubes. 

 
 

Ensino 
Secundário 

 

Cursos Profissionais:  
10.º - Técnico de Restauração 
11.º - Técnico de Restauração/ Técnico de Comércio;  
12.º – Técnico de Restauração. 
          Técnico de Comércio 
Cursos Científico-Humanísticos:  
Ciências e Tecnologias; 
Línguas e Humanidades. 
Atividades de Enriquecimento Curricular – Projetos e Clubes 
 

Educação de adultos Oferta formativa do Qualifica 

 

  



III – DESENHO CURRICULAR 

3.1 – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

ÁREAS DO CONTEÚDO 
 

 CARGA HORÁRIA LETIVA  
SEMANAL  

ÁREA DA FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL    
 

 
 

25 Horas 

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO  
Domínio da Educação Física 
- Educação Artística  

- Artes Visuais  
- Jogo dramático/ Teatro  
- Música/ dança  
Domínio da Linguagem Oral e Abordagem da 
Escrita  
Domínio da Matemática  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO  

 
 

3.2 – 1.º CICLO  

3.2.1 – MATRIZ CURRICULAR – 1.º E 2.º ANOS (DECRETO-LEI N.º 55/2018)  

                                              3.º ANO (DESPACHO N.º 5908/2017) 

 

 
COMPONENTES DO CURRÍCULO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
(HORAS) 

1.º e 2.º anos  3.ºano 

 

Português 
Matemática  
Estudo do Meio 
Educação Artística  
Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dan-
ça e Música)  

Educação Física  

Apoio ao Estudo a) 
 
Inglês C

id
a
d
a
n
ia

 e
 D

e
s
e
n
v
o
lv

i-

m
e
n
to

 b
) 

 

               

T
IC

 b
) 

 

7 
7 
3 
5 
 
 

3 

 
 

 

7 
7 
3 
5 
 
 

1 

 
 
2 

TOTAL 25  

Educação Moral e Religiosa c) 
 

1 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR c) CARGA HORÁRIA SEMANAL 
(HORAS) 

Dança 
Música  
Ioga 
Ginástica  

2 
1 
1 
1 

 

 
 

a) O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de integração de 

várias componentes do currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de informação. 

No segundo semestre do 3.º ano os alunos têm Robótica/ programação 

b) Cidadania e desenvolvimento e TIC são áreas de integração curricular transversais, potenciadas pela 

dimensão globalizante do ensino neste ciclo. 

c) A Educação Moral e Religiosa é de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

d) As atividades de Enriquecimento Curricular, são de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com uma 

carga horária semanal de cinco horas, com natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural. 

 
 



 

3.2.2 – MATRIZ CURRICULAR – 4.º ANOS (DECRETO-LEI N.º 176/2014) 
 

COMPONENTES DO CURRÍCULO CARGA HORÁRIA  
SEMANAL (HORAS) 

Português 
Matemática  
Inglês 
Estudo do Meio 
Expressões Artísticas e Físico-Motoras  
Apoio ao Estudo a) 
Oferta complementar – Programação/ Educação para a Cidadania b) 

7 
7 
2 
3 
5 
2 
1 

TOTAL 25 

Educação Moral e Religiosa c) 1 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR d) CARGA HORÁRIA SEMANAL 
(HORAS) 

Dança 
Música  

Karaté/Xadrez 

1 
1 

1(semestral) 

 

a) Apoio aos alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o 
reforço do apoio nas disciplinas de Português e de Matemática. 

b) Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma 

transversal, a educação para a cidadania e componentes de trabalho com as tecnologias de 

informação e de comunicação. - Componentes do currículo com organização semestral ( 1.º 

semestre Robótica e 2.º semestre Educação para a cidadania). 

c) A Educação Moral e Religiosa é de oferta obrigatória e frequência facultativa. 

d) As atividades de Enriquecimento Curricular, são de oferta obrigatória e de frequência 

facultativa, com uma carga horária semanal de três horas, com natureza eminentemente 

lúdica, formativa e cultural. 

 

3.3 - MATRIZ CURRICULAR 2.º CICLO – 5.º E 6.º ANOS - (DECRETO-LEI N.º 

55/2018) 
 

 
COMPONENTES DO CURRÍCULO 

CARGA HORÁRIA SEMA-
NAL 

(MINUTOS) 

5.º ANO 6.º ANO 
 

Áreas disciplinares/ Disciplinas 
 
Línguas e Estudos Sociais 

Português 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 
Cidadania e Desenvolvimento  

 

 
 

 
200 
150 
150 

25+25 a) 

 
 
 

200 
150 
150 

25+25 a) 

Matemática e Ciências 
Matemática 
Ciências Naturais 

 

 
200 
150 

 
200 
150 

Educação Artística e Tecnológica 
     Educação Visual 

      Educação Tecnológica 
     Educação Musical 

           Tecnologias da Informação e Comunicação b) 

 
100 
100 
100 

25+25 b) 

 
100 
100 
100 

25+25 b) 

Educação Física 150 150 

Educação Moral e Religiosa c) 50 50 

   



TOTAL 1350/1390 1350/1390 
 

Apoio ao Estudo d) 50 50 

Complemento à Educação Artística - Expressão Dramática 100 100 

 
a) A disciplina de Cidadania e desenvolvimento tem organização anual de 50 minutos semanais; 

25 minutos da área disciplinar Línguas e Estudos Sociais e os outros 25 minutos da organização 
do tempo semanal do apoio ao estudo. 

b) A disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação tem organização anual de 50 minutos 
semanais; 25 minutos da área disciplinar Educação Artística e Tecnológica e os outros 25 minu-
tos da organização do tempo semanal do apoio ao estudo. 

c) A Educação Moral e Religiosa é de oferta obrigatória e frequência facultativa. 
d) Componente de apoio às aprendizagens organizada da seguinte forma:  

5.º Ano – 50 minutos para Matemática. 
6.º Ano – 50 minutos para Português. 

 

 

3.4 – MATRIZ CURRICULAR 2.º CICLO – ENSINO ARTICULADO DE MÚSICA - 

(PORTARIA N:ª 223-A/2018) 

 

 
COMPONENTES DO CURRÍCULO 

CARGA HORÁRIA SEMA-
NAL 

(MINUTOS) 

5.º ANO 6.º ANO 

Áreas disciplinares/ Disciplinas 

 
Línguas e Estudos Sociais 

Português 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 
Cidadania e Desenvolvimento  

 

 

 
 

200 
150 
150 

25+25 a) 

 

 
 

200 
150 
150 

25+25 a) 

Matemática e Ciências 
Matemática 
Ciências Naturais 
 

 
200 
150 

 
200 
150 

           Educação Visual 
           Educação Física 
            

100 
150 

 

100 
150 

 

Formação Artística Especializada 
          Formação Musical 
          Classes de Conjunto 
 
         Instrumento 
 

315 
90 
135 

 
90 

315 
90 
135 

 
90 

Educação Moral e Religiosa c) 50 50 

 

TOTAL 

 

1485/1530 

 

1485/1530 
 

 
e) A disciplina de Cidadania e desenvolvimento tem organização anual de 50 minutos semanais; 

25 minutos da área disciplinar Línguas e Estudos Sociais e os outros 25 minutos da organização 
do tempo semanal do apoio ao estudo. 

f) A disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação tem organização anual de 50 minutos 
semanais; 25 minutos da área disciplinar Educação Artística e Tecnológica e os outros 25 minu-
tos da organização do tempo semanal do apoio ao estudo. 

g) A Educação Moral e Religiosa é de oferta obrigatória e frequência facultativa. 

 

  



 

3.5 - MATRIZ CURRICULAR 3.º CICLO – 7.º, 8.º E 9.º ANOS  

7º E 8.º ANOS (DECRETO-LEI N.º 55/2018)  E 9.º ANO (DESPACHO N.º 5908/2017) 
 

 
COMPONENTES DO CURRÍCULO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
(MINUTOS) 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

Disciplinas 
Português 
Inglês 
Francês 

 
200 
150 
100 

 
200 
150 
100 

 
200 
150 
100 

História 

Geografia 
Cidadania e Desenvolvimento a) 

150 

100 
25 

100 

100 
25 

100 

100 
25 

Matemática 
Ciências Naturais 

Físico-Química 

200 
150 

100 

200 
150 

150 

200 
150 

150 

Educação Visual 
Educação Tecnológica a) 
 Tecnologias da Informação e Comunicação  

100 
25 
50 

100 
25 
50 
 

100 
25 
50 

           Educação Física 150 150 150 

Educação Moral e Religiosa b) 50 50 50 

TOTAL 1500/1545 1500/1545 1500/1545 
a)As disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Educação Tecnológica têm organização semes-

tral. 
b)A Educação Moral e Religiosa é de oferta obrigatória e frequência facultativa. 

 

 

3.6 -MATRIZ CURRICULAR ENSINO SECUNDÁRIO 

3.6.1 - CURSOS HUMANÍSTICOS – CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS – Portaria n.º 

226-A/2018 - 10.º e 11.º ANOS e  -Decreto-Lei 139/2012  - 12.º ANO 

 

COMPONENTES DE FORMAÇÃO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 

10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

50m 50m 50m 

Geral  Português 1+1+1+1 1+1+1+1 2+2+1+1 

 Língua Estrangeira I, II ou III (b) 1+1+1 1+1+1  

 Filosofia 2+1 2+1  

 Educação Física 2+1 2+1 2+1 

Específica  Trienal – Matemática A 2+1+1+1 2+1+1+1 2+2+1+1 

Opções        

   Bienal 1 - Bilogia e Geologia 3+2+1+1 a) 3+2+2  

   Bienal 2 – Física e Química A 3+2+1+1 a) 3+2+1+1   

Opções         

   Anual 1 – Psicologia B   2+1 

   Anual 2 - Física      2+1  

   Anual 3 – Biologia   2+1 

   Educação Moral e Religiosa  1 2 2 

  Total 1530 a 1620 1650 a 1740 1050 a 1140 

a) Um dos tempos funciona em regime semestral. 

 



3.6.2 - CURSOS HUMANÍSTICOS - LÍNGUAS E HUMANIDADE Portaria n.º 

226-A/2018 

- 10.º e 11.º ANOS e  Decreto-Lei 139/2012 -12.º ANO. 

 

COMPONENTES DE FORMAÇÃO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

50m 50m 50m 

Geral  Português 1+1+1+1 1+1+1+1 2+2+1+1 

 Língua Estrangeira I, II ou III (b) 1+1+1 1+1+1  

 Filosofia 2+1 2+1  

 Educação Física 2+1 2+1 2+1 

Específica  Trienal – História A 2+1+1+1 2+2+1+1 2+2+1+1 

Opções        

   Bienal 1 – Literatura Portuguesa 2+2+1+1  2+2+1+1  

   Bienal 2 - Geografia A 2+2+1+1  2+2+1+1   

Opções          

   Anual 1 – Psicologia B   2+1 

Opções         

  Anual 2 – Geografia C   2+1 

   Educação Moral e Religiosa (g) 1 2 2 

     1530 a 1620 1650 a 1740 1050 a 1140 

 

3.6.3 - CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE COMÉRCIO 

 

  

COMPONEN-
TES DE FOR-

MAÇÃO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA / ANO 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

Sócio Cultural Português 126 112 82 

Língua Estrangeira (Inglês) 100 72 48 

Área de Integração 74 74 72 

Tecnologias de Informação e Comunicação 34 66 - 

Educação Física 70 70 - 

Científica Matemática 100 100 100 

Economia - 99 101 

Técnica Comercializar e Vender 100 100 100 

Organizar e Gerir a Empresa 175 150 150 

Comunicar no Ponto de Venda 100 100 - 

Inglês comercial - 100 100 

Prática 
 

Formação em Contexto de Trabalho 200 200 200 



 

3.6.4 - CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO E BAR 

 

Os Cursos Profissionais são uma modalidade do nível secundário de educação, 

caracterizada por uma forte ligação com o mundo profissional. Tendo em conta os 

interesses do aluno, a aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o desenvolvi-

mento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o 

setor empresarial local.  

No âmbito do Ensino Profissional e na sequência da publicação do Quadro de 

Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profis-

sionais a Escola promoverá a implantação do sistema EQAVET.  

  

COMPONENTES 
DE FORMAÇÃO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA /ano 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

Sócio Cultural Português 126 112 82 

Língua Estrangeira (Inglês) 100 72 48 

Área de Integração 74 74 72 

Tecnologias de Informação e Comunicação 34 66 - 

Educação Física 70 70 - 

Científica Matemática 100 100 - 

Psicologia  66 34 - 

Economia - 99 101 

Técnica Tecnologia Alimentar 75 - - 

Gestão Marketing e Turismo na Restauração 75 75 125 

Comunicar em Francês - - 50 

Serviço de Restaurante Bar 200 300 275 

Prática Formação em Contexto de Trabalho 200 200 200 



IV – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

Porque reconhecemos que as atividades extracurriculares são responsáveis 

pelo desenvolvimento de soft skills, que facilitam a relação com os outros e melho-

ram o desempenho escolar/profissional, aumentando a perspetivas de sucesso, a 

Escola Básica e Secundária de Pinheiro oferece aos seus alunos, no ano letivo 

2018-2019, as seguintes atividades extracurriculares.  

 

- Projeto Cientistas de Palmo e Meio 

- Desporto Escolar 

- Projeto Viver a Escola 

- Atelier de artes 

-Tuna Estudantil 

- Projeto Aprendendo Experimentando em Laboratório 

- Clube de Línguas  

- Oficina de Teatro 

- Projeto de Educação para a Saúde 

- Projeto Mídias Social 

- Biblioteca Escolar (projetos promovidos pela RBE, PNL, e por outras entidades nacionais e/ou 

internacionais) 

- Etwinning 

- Erasmus+ 

 

  



V – EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, as medidas de 

apoio para alunos com necessidades educativas especiais previstas no Decreto-Lei 

n.º 3/2008 foram abandonadas. A Escola, de acordo com o novo diploma, deve 

introduzir alterações na forma como se organiza e organiza as estruturas de apoio 

para a identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão ao longo 

da escolaridade obrigatória. 

O novo enquadramento do diploma e as mudanças que este implica na or-

ganização da escola, na tomada de decisões e na ação educativa, requer um enten-

dimento comum a nível concetual e terminológico por parte dos atores envolvidos 

no ato educativo.  

De entre as definições constantes no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, 

de 6 de julho, importa destacar as que se prendem com as medidas de gestão cur-

ricular a desenvolver com vista ao sucesso educativo de cada aluno.  

 

 

 

Acomodações 

curriculares 

Medidas de gestão escolar curricular que permitem o acesso ao currículo e às 

atividades de aprendizagem na sala de aula através da diversificação e da com-

binação adequada de vários métodos e estratégias de ensino, da utilização de 

diferentes modalidades e instrumentos de avaliação, da adaptação de materiais 

e recursos educativos e da remoção de barreiras na organização do espaço e do 

equipamento, planeadas para responder aos diferentes estilos de aprendizagem 

de cada aluno promovendo o sucesso educativo. 

 

Adaptações 

curriculares 

não  

significativas 

Medidas de gestão curricular que não comprometem as aprendizagens previstas 

nos documentos curriculares, podendo incluir adaptações a nível dos objetivos e 

dos conteúdos, através da alteração na sua priorização ou sequenciação, ou na 

introdução de objetivos específicos de nível intermédio que permitam atingir os 

objetivos globais e as aprendizagens essenciais de modo a desenvolver as com-

petências previstas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.  

Adaptações 

curriculares 

significativas 

Medidas de gestão curricular que têm impacto nas aprendizagens previstas nos 

documentos curriculares, requerendo a introdução de outras aprendizagens 

substitutivas e estabelecendo objetivos globais ao nível dos conhecimentos a 

adquirir e das competências a desenvolver, de modo a potenciar a autonomia, o 

desenvolvimento pessoal e o relacionamento interpessoal. 

 

Estas definições inserem-se numa abordagem que tem como finalidade ga-

rantir o acesso ao currículo, entendido numa conceção abrangente que inclui, para 

além dos conteúdos programáticos, questões referentes à organização do espaço e 

do tempo, equipamentos, estratégias, atividades, avaliação, entre outros. 

O diploma enuncia, também, um conjunto de princípios, práticas e condições 

de operacionalização da educação inclusiva que resultam de opções teóricas e me-

todológicas, designadamente a abordagem multinível e o desenho universal para a 



aprendizagem. Estas abordagens devem ser consideradas de forma integrada, arti-

culada e flexível, constituindo-se como guias de apoio à ação das escolas na opera-

cionalização do diploma ao nível da comunidade, da escola e da sala de aula.  

A abordagem designada por multinível, em referência ao modo como é reali-

zada a organização das medidas de suporte à aprendizagem por níveis de interven-

ção, deve ser entendida como um modelo compreensivo e sistémico que visa o su-

cesso de todos os alunos, oferecendo um conjunto integrado de medidas de suporte 

à aprendizagem, adotadas em função da resposta dos alunos às mesmas. 

 

 A representação piramidal das medidas de suporte à aprendizagem e à in-

clusão, enuncia a existência de um contínuo de intervenções, que variam em ter-

mos do tipo, intensidade e frequência, e cuja mobilização depende da eficácia das 

mesmas para responder às necessidades interesses e potencialidades dos alunos ao 

longo do percurso escolar.  

 

 

 

Estas medidas, orientadas para a aprendizagem, exigem que a sua determinação se 

faça por referência ao currículo. 

A avaliação formativa assume um carácter central nesta abordagem, na me-

dida em que constitui uma modalidade de avaliação centrada na aprendizagem. Os 

dados da avaliação formativa constituem evidências relevantes acerca das ações e 

estratégias pedagógicas, dos progressos dos alunos e dos processos educativos da 

escola. É em função da análise compreensiva e integrada destes dados que se de-

terminam intervenções ou medidas de suporte. 

O desenho universal para a aprendizagem assenta em três princípios base: 

proporcionar múltiplos meios de representação; proporcionar múltiplos meios de 

ação e de expressão; e proporcionar múltiplos meios de envolvimento, que supor-

tam um conjunto de orientações para tornar as salas de aula mais acessíveis a to-

dos os alunos. 

 

Frequência de ano de escolaridade por disciplinas; adaptações 

curriculares significativas; adaptações no processo de avaliação; 

Plano individual de transição; Desenvolvimento de estratégias e 
metodologias de ensino estruturado; desenvolvimento de competên-

cias de autonomia pessoal e social; atribuição de produtos de apoio. 

 

Percursos curriculares diferenciados; adaptações curriculares não 

significativas; adaptações no processo de avaliação; apoio psicope-

dagógico; antecipação e reforço das aprendizagens; apoio tutorial. 

 

Diferenciação pedagógica; acomodações curriculares; atividades de 
Enriquecimento curricular; promoção de competências pró-social em 

contexto educativo, dentro e fora da sala de aula; intervenção com 

foco académico e/ou comportamental em pequenos grupos; tutorias. 



     

 
 

A aplicação em sala de aula destes princípios contribui para a criação de 

ambientes de aprendizagem acessíveis e desafiantes para todos os alunos, pelo que 

devem ser considerados na planificação das aulas. Sublinha-se a análise das barrei-

ras na gestão do currículo, por oposição às limitações e défices dos alunos, como 

fundamental no processo de planificação de aulas com base no desenho universal 

para a aprendizagem. 

Considerando que a forma como cada aluno aprende é única e singular, as prá-

ticas pedagógicas devem oferecer oportunidades e alternativas acessíveis para to-

dos os alunos em termos de métodos, materiais, ferramentas, suporte e formas de 

avaliação, sem alterar o nível de desafio e mantendo elevadas expetativas de 

aprendizagem. Implica uma abordagem flexível e personalizada por parte dos do-

centes, na forma como envolvem e motivam os alunos nas situações de aprendiza-

gem, no modo como apresentam a informação e na forma como avaliam os alunos, 

permitindo que as competências e os conhecimentos adquiridos possam ser mani-

festados de maneira diversa. 

A identificação da necessidade de mobilização de medidas de suporte à aprendi-

zagem e à inclusão deve ser apresentada ao diretor do agrupamento de escolas que 

solicita à equipa multidisciplinar a avaliação da necessidade de mobilização de me-

didas de suporte à aprendizagem e à inclusão.  

A equipa multidisciplinar procede à análise da informação disponível, ouve 

os pais/encarregados de educação, o aluno e sempre que necessário solicita a cola-

boração de outros profissionais que possam contribuir para um melhor conhecimen-

to do aluno. O processo de avaliação da necessidade de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão deve contemplar dados relativos aos contextos e às sin-

gularidades do aluno. 



Sempre que a equipa multidisciplinar conclua que apenas devem ser mobili-

zadas medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, devolve o pro-

cesso ao diretor com esta indicação, não havendo lugar à elaboração do relatório 

técnico-pedagógico. O diretor devolve o processo ao educador de infância, profes-

sor titular de turma ou diretor de turma para comunicação da decisão aos 

pais/encarregados de educação, e para que sejam ativadas as respostas na escola 

e na turma que potenciem a participação e o sucesso escolar do aluno.  

Nas situações em que a equipa multidisciplinar conclua pela necessidade de 

medidas seletivas ou adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, deverá 

elaborar o relatório técnico-pedagógico e, apenas quando o aluno precisa de adap-

tações curriculares significativas, o programa educativo individual.  

 

O relatório técnico-pedagógico é submetido à aprovação dos 

pais/encarregados de educação, datado e assinado por estes e, sempre que possí-

vel, pelo aluno. Somente após este procedimento é homologado pelo diretor, ouvi-

do o Conselho Pedagógico. 

A mobilização das medidas deve ser feita de imediato. O relatório técnico-

pedagógico e o programa educativo individual devem fazer parte integrante do pro-

cesso individual do aluno, assegurada a confidencialidade a que estão sujeitos nos 

termos da lei.  

O coordenador da implementação das medidas previstas no relatório técni-

co-pedagógico é o educador de infância, professor titular de turma ou diretor de 

turma, consoante o caso.  

Para os alunos com as medidas (i) adaptações curriculares significativas; (ii) 

desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado e (iii) desen-

volvimento de competências de autonomia pessoal e social é garantido, no centro 

de apoio à aprendizagem, uma resposta que complemente o trabalho realizado em 

sala de aula, com vista à sua inclusão- 

O docente de educação especial, enquanto elemento da equipa multidiscipli-

nar e do centro de apoio à aprendizagem assume um papel essencial no processo 

de flexibilidade curricular, contribuindo para a promoção de competências sociais e 

emocionais, envolvendo os alunos ativamente na construção da sua aprendizagem, 

promovendo o desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória, nomeadamente, a capacidade de resolu-

ção de problemas, o relacionamento interpessoal, os pensamentos crítico e criativo, 

a cidadania. O seu papel será igualmente relevante: (i) nos processos de gestão 

dos ambientes de sala de aula, (ii) na adaptação dos recursos e materiais, (iii) na 

constituição de grupos de alunos consoante as suas necessidades e potencialidades, 



(iv) na adequação das metodologias de ensino e de aprendizagem, (v) na avaliação 

das aprendizagens, (vi) na definição de percursos de melhoria das aprendizagens, 

(vii) no trabalho interdisciplinar, e (viii) na monitorização da implementação de 

medidas de apoio à aprendizagem.  

A intervenção do docente de educação especial realiza-se, pois, de acordo 

com duas vertentes: uma relativa ao trabalho colaborativo com os diferentes inter-

venientes no processo educativo dos alunos e outra relativa ao apoio direto presta-

do aos alunos que terá, sempre, um carácter complementar ao trabalho desenvol-

vido em sala de aula ou em outros contextos educativos. 

 

No que diz respeito aos alunos que frequentam a escolaridade com currículo 

específico individual deve a equipa multidisciplinar de apoio à aprendizagem e à 

inclusão reavaliar a necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclu-

são e elaborar o respetivo relatório técnico-pedagógico sempre que o mesmo con-

temple a realização de adaptações curriculares significativas, deve ser desenhado 

um PEI de acordo com o disposto no artigo 24.º do decreto-lei agora em vigor. 

Quer o relatório técnico-pedagógico quer o programa educativo individual devem 

ser elaborados em momento anterior ao início do ano letivo a que se reporta a en-

trada em vigor do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

Aos alunos que completem a idade limite da escolaridade obrigatória nos 

três anos subsequentes à data de entrada em vigor do atual decreto-lei deve ainda 

ser elaborado um PIT de acordo com o artigo 25.º.  

 

  



VI – OPERACIONALIZAÇÃO CURRICULAR 

6.1 – OPÇÕES CURRICULARES 

Tendo em consideração os documentos curriculares das componentes de 

currículo, áreas disciplinares e disciplinas que lhes dão origem, e as áreas de com-

petências consignadas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, as 

opções curriculares do agrupamento concretizam-se da seguinte forma: 

a) Combinação parcial ou total de componentes de currículo ou de formação, áreas 

disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, com recurso a 

domínios de autonomia curricular, promovendo tempos de trabalho interdisciplinar, 

com possibilidade de partilha de horário entre diferentes disciplinas; 

b) Alternância, ao longo do ano letivo, de períodos de funcionamento disciplinar 

com períodos de funcionamento multidisciplinar, em trabalho colaborativo; 

c) Desenvolvimento de trabalho prático ou experimental com recurso a desdobra-

mento de turmas ou outra organização; 

d) Integração de projetos desenvolvidos na escola em blocos que se inscrevem no 

horário semanal, de forma rotativa ou outra adequada; 

e) Organização do funcionamento das disciplinas de um modo semestral. 

 

6.2 – DOMÍNIOS DE AUTONOMIA CURRICULAR 

Os domínios de autonomia curricular (DAC) constituem uma opção curricular 

de trabalho interdisciplinar e ou articulação curricular, cuja planificação deve identi-

ficar as disciplinas envolvidas e a sua forma de organização.  

O trabalho em DAC tem por base as Aprendizagens Essenciais com vista ao 

desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória.  

Os DAC, numa intersecção de aprendizagens de diferentes disciplinas, explo-

ram percursos pedagógico-didáticos, em que se privilegia o trabalho prático e ou 

experimental e o desenvolvimento das capacidades de pesquisa, relação e análise, 

tendo por base, designadamente:  

os temas ou problemas abordados sob perspetivas disciplinares, numa abordagem 

interdisciplinar; os conceitos, factos, relações, procedimentos, capacidades e com-

petências; os géneros textuais associados à produção e transmissão de informação 

e de conhecimento, presentes em todas as disciplinas. 

Na concretização dos domínios de autonomia curricular não fica prejudicada 

a existência das disciplinas previstas nas matrizes curriculares. 

 

 

 



 

6.3 – INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO CURRICULAR 

O planeamento curricular ao nível da escola e da turma concretiza os pres-

supostos do projeto educativo e constitui-se como uma apropriação contextualizada 

do currículo. Além do projeto educativo, que consagra as opções de natureza curri-

cular, é também instrumento de planeamento curricular o plano curricular de tur-

ma. 

O plano curricular de turma é um instrumento dinâmico que, de forma su-

mária, traduz o planeamento, a realização e a avaliação do ensino e das aprendiza-

gens, assente numa visão interdisciplinar do currículo. 

O plano curricular de turma compreende a identificação das áreas de compe-

tência a priorizar no trabalho com a turma; a definição do contributo das várias 

áreas disciplinares, disciplinas e UFCD para o trabalho de integração disciplinar, 

nomeadamente através da definição dos domínios de autonomia curricular e outras 

formas de organização do trabalho a desenvolver com os alunos; a seleção das me-

todologias de trabalho a utilizar e os mecanismos de monitorização da evolução das 

aprendizagens dos alunos.  

 

6.4 – DINÂMICAS PEDAGÓGICAS      

Nas dinâmicas de trabalho pedagógico deve desenvolver-se trabalho de na-

tureza interdisciplinar e de articulação disciplinar, operacionalizado preferencial-

mente por equipas educativas que acompanham turmas ou grupos de alunos. 

As equipas educativas e os docentes que as constituem, no quadro da sua 

especialidade, definem as dinâmicas de trabalho pedagógico adequadas, ao desen-

volvimento de aprendizagens de qualidade, tendo por referência as especificidades 

da turma ou grupo de alunos, incorporando medidas enquadradas nos instrumentos 

de planeamento da escola, na ação educativa. Deve garantir uma atuação preventi-

va que permita antecipar e prevenir o insucesso e o abandono escolares; a imple-

mentação das medidas multinível, universais, seletivas e adicionais, que se revelem 

ajustadas à aprendizagem e inclusão dos alunos; a rentabilização eficiente dos re-

cursos e oportunidades existentes na escola e na comunidade; a adequação, diver-

sidade e complementaridade das estratégias de ensino e aprendizagem, bem como 

a produção de informação descritiva sobre os desempenhos dos alunos; a regulari-

dade da monitorização, avaliando a intencionalidade e o impacto das estratégias e 

medidas adotadas. 

Na ação educativa deve ainda ser assegurado o envolvimento dos alunos, 

com enfoque na intervenção cívica, privilegiando a livre iniciativa, a autonomia, a 

responsabilidade e o respeito pela diversidade humana e cultural. 



 

 Com vista à promoção da qualidade e eficiência educativas, e no quadro do 

plano plurianual de melhoria TEIP e do contrato de autonomia, a escola adotou as 

seguintes medidas de promoção do sucesso: 

Homogénius Constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa em ter-

mos de desempenho escolar no 1.º ciclo, em turmas mistas. 

Turmas “Ninho” Constituição temporária, no 1.º, 2.º e 3º ciclos, de grupos flexíveis de 

instrução, de acordo com as características de aprendizagem manifes-

tadas pelos alunos. 

Prepara-te Criação de um espaço de estudo orientado, com vista à preparação dos 

alunos para a realização das provas finais de 9.º ano ou dos exames 

nacionais do ensino secundário. 

Tutoria Criação de momentos para acompanhamento e monitorização de ativi-

dades a desenvolver pelos alunos, de estímulo às aprendizagens e ao 

desenvolvimento de trabalho autónomo. 

Assessoria Criação de práticas pedagógicas colaborativas, em sala de aula, que 

facilitam a diferenciação pedagógica e que conduzem à melhoria das 

aprendizagens. 

Projetos e 

Clubes 

Criação de espaços inspiradores à concretização de projetos de cariz 

nacional/ internacional. 

Projeto 

Prevenção 

Interventiva 

 

Espaço de atendimento individualizado e pessoal a alunos. 

Mediação  

Escolar 

Criação de espaços para trabalhar competências pessoais, sociais e 

relacionais  

Escolha ativa Espaço de promoção, reflexão e investimento no autoconhecimento do 

aluno de forma a uma tomada de decisão relativa à carreira profissio-

nal. 

Mediação social Espaço de mediação entre a escola, alunos e família, através da articu-

lação interinstitucional 

 

Neste contexto também a Biblioteca Escolar contribui para que na escola se 

implemente um “ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de com-

petências, onde os alunos adquirem múltiplas literacias que precisam de mobilizar”, 

através da gestão e rentabilização dos seus recursos físicos, documentais e huma-

nos. A Biblioteca Escolar, por si só, apresenta-se como um “lugar de interseções, 

colaboração, inclusão para o desenvolvimento de literacias”. 

A contribuição da Biblioteca Escolar contempla a aplicação do referencial 

Aprender com a biblioteca escolar, que se constitui com um instrumento que visa a 

articulação com o currículo e com atividades extracurriculares pela intervenção nas 



áreas da literacia digital, da leitura, da informação e dos media. A sua aplicação 

concorre para a motivação dos alunos, para o enriquecimento das práticas de ensi-

no, e melhoria das aprendizagens. 

Este documento orientador estrutura as aprendizagens considerando que 

“estas literacias compreendem um conjunto de conhecimentos, capacidades, atitu-

des e valores de carácter transversal, indispensáveis a um ensino de qualidade, 

capaz de responder às exigências formativas do mundo atual e de educar para o 

pleno exercício da cidadania. 

 

  



VII – ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”. 

Ruben Alves 

  

 A relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia coloca à Escola o desafio 

de assegurar a preparação dos alunos para as múltiplas exigências da sociedade 

contemporânea. 

 

A complexidade e a acelerada transformação que caracterizam a atualidade 

conduzem, assim, à necessidade do desenvolvimento de competências diversas 

para o exercício da cidadania democrática, requerendo um papel preponderante por 

parte da escola. A escola afigura-se como um espaço privilegiado para o desenvol-

vimento de aprendizagens e competências relevantes nos domínios da atitude cívi-

ca individual, do relacionamento interpessoal e do relacionamento social e intercul-

tural.  

Só cidadãos conscientes, críticos, democráticos, participativos e humanistas 

compreenderão o que os rodeia e permitirão um mundo de respeito, tolerante e 

feliz. 

É neste contexto que surge a Estratégia Nacional de educação para a Cida-

dania (ENEC), a qual visa conceber uma estratégia de educação para a Cidadania a 

implementar nas escolas, no quadro do sistema educativo, da autonomia das esco-

las e dos documentos curriculares em vigor. A ENEC encontra-se ainda em conver-

gência com Perfil do Aluno à Saída da escolaridade Obrigatória (Despacho n.º 

6478/2017, de 26 de julho), o qual constitui um referencial para o desenvolvimento 

curricular e para o trabalho a realizar em cada escola, enunciando os princípios 

fundamentais em que assenta uma educação que se quer inclusiva e que aponta 

para um modelo de escolaridade orientado para a aprendizagem dos alunos, que 

visa, simultaneamente, a qualificação individual e a cidadania democrática. 

A delineação de uma Estratégia de educação para a Cidadania de Escola 

(EECE) deve basear-se na cultura da própria escola, de acordo com as especificida-

des e realidades locais, nomeadamente o contexto geográfico e sócio-económico. 

        O Agrupamento de Escolas de Pinheiro, tal como preconizado no nosso pro-

jeto educativo, reconhece que a escola contribui para a formação de cidadãos críti-

cos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar como agentes de 

mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador. Tem pois como missão 

a formação integral da pessoa, proporcionando, não só conhecimento, mas também 

valores, princípios, comportamentos e atitudes relevantes para a sua integração 

plena na vida ativa.  



O Agrupamento de Escolas de Pinheiro visa a construção sólida da formação 

humanística dos alunos, para que assumam a sua cidadania garantindo o respeito 

pelos valores democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível individu-

al como social. Tem como missão preparar os alunos para a vida, para serem cida-

dãos democráticos, participativos e humanistas, no sentido de reduzir a intolerância 

e os preconceitos, bem como de suprimir os radicalismos. Assim, o Agrupamento 

tem como objetivo garantir o sucesso educativo de todos os discentes, promovendo 

a qualidade das aprendizagens alicerçadas no rigor e, paralelamente, desenvolver 

um conjunto de práticas quotidianas pautadas pelo exercício de uma cidadania ati-

va, responsável, solidária, respeitadora da diferença, promotora da inclusão, do 

bem-estar e da saúde individual e defensora da justiça e da equidade.  

A EECE pretende concretizar os desafios da ENEC: - desenvolver competên-

cias pessoais e sociais; promover o pensamento crítico; desenvolver competências 

de participação ativa; desenvolver conhecimentos em áreas não-formais.  

Por outro lado, pretende ser um documento orientador e transversal a todo o Pro-

jeto Educativo, estabelecendo os domínios da Educação para a Cidadania a priorizar 

e contribuir para o alcançar de metas que devem ser observadas por toda a Comu-

nidade Educativa- construir uma escola de valores; promover um conjunto de di-

nâmicas que conduzam a uma escola inclusiva; fazer da escola um espaço de liber-

dade e, consequentemente, de responsabilidade; garantir uma escola segura; esti-

mular o espírito de tolerância, respeito e solidariedade, através de vivências parti-

lhadas dentro e fora da sala de aula.  

O desenvolvimento da Educação para a Cidadania, de acordo com a ENEC, 

deve orientar-se pelos seguintes pressupostos:  

 A valorização das especificidades e realidades locais em detrimento de aborda-

gens de temáticas abstratas e descontextualizadas da vida real – importância do 

diagnóstico local. 

 A constatação de que a Cidadania não se aprende simplesmente por processos 

retóricos, por ensino transmissivo, mas por processos vivenciais. 

 A Cidadania deve estar embutida na própria cultura de escola – assente numa 

lógica de participação e de corresponsabilização. 

 A valorização da Cidadania e do Desenvolvimento Sustentável no currículo ao lon-

go da escolaridade obrigatória. 

 A necessidade de investir e integrar a Educação para a Cidadania na formação 

inicial e na formação contínua de docentes. 

Assim, sendo a Educação para a Cidadania uma missão de toda a escola, a 

implementação da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento (CD) 

deverá seguir uma abordagem global, e como tal deverá: 



 Decorrer de práticas sustentadas no tempo e não de meras intervenções pontu-

ais;  

 Estar integrada no currículo, nas atividades letivas e não letivas, nas práticas diá-

rias da vida escolar e sua articulação com a comunidade;  

 Assentar em práticas educativas que promovam a inclusão;  

 Envolver os alunos em metodologias ativas e oferecer oportunidades de desenvol-

vimento de competências pessoais e socias;  

 Apoiar-se no desenvolvimento profissional e contínuo dos docentes;  

 Estar integrada nas políticas e práticas da escola envolvendo toda a comunidade 

escolar;  

 Promover o bem-estar e a saúde individual e coletiva;  

 Envolver o trabalho em parceria com as famílias e as comunidades;  

 Estar alinhada com as especificidades dos alunos e as prioridades da comunidade 

educativa;  

 Apoiar-se na monitorização e avaliação de forma a garantir efetividade e partici-

pação. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO AO NÍVEL DE TURMA 

INTEGRAÇÃO NO CURRÍCULO 

a) Na educação Pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico, a componente de Cida-

dania encontra-se integrada de forma transversal no currículo, sendo da responsa-

bilidade do/da educador/a e do/a docente titular de turma. Os domínios a trabalhar 

e as competências a desenvolver são definidos em sede de Conselho de Docentes e 

enquadrados na EECE. 

b) No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 

integra as matrizes curriculares do ensino básico e secundário, de acordo com o 

Despacho n.º5908/2017, de 5 de julho, e inscreve-se na área das Ciências Sociais 

e Humanas. 

c) No ensino secundário a componente de Cidadania desenvolve-se com o contribu-

to de todas as disciplinas e componentes de formação constantes nas matrizes cur-

riculares-base. 

d) A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, apesar de ser uma disciplina autó-

noma, constitui um espaço potenciador da valorização de uma abordagem interdis-

ciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que se verifique a interligação cur-

ricular com outra(s)disciplina(s),a nível das aprendizagens. 

e)No Agrupamento de Escolas de Pinheiro a disciplina de Cidadania e Desenvolvi-

mento nos quintos e sextos anos funciona numa organização anual, de um tempo 

semanal e nos sétimos e oitavos anos numa organização semestral estando salva-



guardada a possibilidade de a escola poder gerir a sua distribuição ao longo do ano 

com flexibilidade, possibilitando a realização de projetos multidisciplinares. 

 

 1º Ciclo 2º e 3º Ciclos 

Cidadania e Desenvolvimento Natureza transdisciplinar Disciplina autónoma 

Responsabilidade Docente titular de turma Docente da disciplina 

Domínios a trabalhar e competên-
cias a desenvolver 

Conselho de docentes Conselho de turma 

Enquadramento EECE EECE 

Tabela 1 Quadro-resumo da implementação da EECE. 

 

Tabela 2 Quadro-resumo da implementação da EECE. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tabela 3 Abordagem curricular da Cidadania e Desenvolvimento no 1.º ciclo do ensino básico. 

 

 

 

 

 Secundário 

Cidadania e Desenvolvimento Natureza transdisciplinar 

Responsabilidade Professor coordenador  

Domínios a trabalhar e competências a desenvolver Conselho de docentes 

Enquadramento EECE 

Componentes do currículo Cidadania e Desenvolvimento 

Português As decisões tomadas para trabalhar as 

Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos em cada componente curricular 

terão um enfoque particular na Cidada-

nia e Desenvolvimento. 

Matemática 

Estudo do Meio 

Educação artística e Educação física 

Apoio ao Estudo/Oferta Complementar 

Trabalho transversal (ao longo do ano 

ou noutra organização a decidir pelo 

PT-CD ou CP) 

Fóruns de discussão 

Trabalho com parceiros 

Participação dos alunos em atividades 

realizadas na escola e na comunidade. 
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Tabela 4 Abordagem curricular da Cidadania e Desenvolvimento no 2.º e 3.ºciclos do ensino 
básico. 

 

APRENDIZAGENS ESPERADAS 
 

No âmbito da C.D, consideram-se aprendizagens esperadas por ciclo e por domí-

nios: 

- Conceção de cidadania ativa. 

- Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências para 

uma Cultura da Democracia). 

- Identificação de domínios essenciais (ex. Interculturalidade, direitos humanos, 

igualdade de género, sustentabilidade, media, saúde) – em toda aa escolaridade.  

Assim, na abordagem da Cidadania e Desenvolvimento propõe-se que se atenda 

aos três eixos que foram recomendados, em 2008, pelo Documento do Fórum edu-

cação para a Cidadania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes do 

currículo 

Cidadania e Desenvolvimento Formas de Operacionalização 

Português As decisões tomadas para traba-

lhar as Áreas de Competências 

do Perfil dos Alunos em cada 

componente curricular terão um 

enfoque particular na Cidadania 

e Desenvolvimento. 

CD pode integrar DAC ou outra 

opção curricular decidida pelo 

Conselho de Turma interligando 

Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos, conhecimentos, prá-

ticas, ações e valores. 

LE 

CSH 

Matemática 

CFN 

Expressões e Tec-

nologias 

EF 

Trabalho transver-

sal (ao longo do 

ano ou noutra or-

ganização a decidir 

pelo PT-CD ou CP) 

 

Fóruns de discussão 

Trabalho com parceiros 

Participação dos alunos em atividades realizadas na escola e na 

comunidade. 

Decisões curriculares 

Desafio 

RELACIONAMENTO SOCIAL E  
INTERCULTURAL 

- Democracia 
- Desenvolvimento humano sustentável 
- Globalização e interdependência 
- Paz e gestão de conflitos 

 

RELACIONAMENTO 
 INTERPESSOAL 

- Comunicação 
- Diálogo 

 

ATITUDE CÍVICA  
INDIVIDUAL 

 
- Identidade cristã 
- Autonomia individual 
- Direitos Humanos 

 



 

Domínios 

Organização dos diferentes domínios da Educação para a Cidadania. 

 

Os diferentes domínios da Educação para a Cidadania estão organizados em 

três grupos com implicações diferenciadas: o primeiro, obrigatório para todos os 

níveis e ciclos de escolaridade (porque se trata de áreas transversais e longitudi-

nais), o segundo, pelo menos em dois ciclos do ensino básico, o terceiro com apli-

cação opcional em qualquer ano de escolaridade. 

A organização dos diferentes domínios por ano de escolaridade em cada um 

dos ciclos deve ser definido no ano inicial de ciclo (1º, 5º 7º e 10º) pelo Conselho 

de Docentes/Conselho de Turma, em função do perfil de cada uma das turmas, 

numa lógica sequencial. 

 

 

 



No AEP, os domínios a desenvolver em CD organizam-se em três grupos com implicações diferenciadas, do seguinte modo: 

 

 

Domínios a desenvolver 

PE 1º CEB 2º CEB 3º CEB Sec. 

3 / 5 

anos 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 

6º 

 

7º 

 

8º 

 

9º 

 

10º 

 

11º 

 

12º 

1
º
 G

R
U

P
O

 

Direitos humanos (civis e políticos, económi-
cos, sociais e culturais e de solidariedade) 

 
 

            

Igualdade de género              

Interculturalidade (diversidade cultural e 
religiosa) 

             

Desenvolvimento sustentável              

Educação ambiental              

Saúde (promoção da saúde, saúde pública, 
alimentação, exercício físico) 

             

2
º
 G

R
U

P
O

 

Sexualidade (diversidade, direitos, saúde 
sexual e reprodutiva) 

             

Média              

Instituições e participação democrática  
 

            

Literacia financeira e educação para o con-
sumo 

             

Segurança rodoviária              

Risco              

3
º
 G

R
U

P
O

 

Empreendedorismo (nas suas vertentes eco-
nómica e social) 

             

Mundo do trabalho              

Segurança, Defesa e Paz              

Bem-estar animal              

Voluntariado              



 
 

Todos os domínios devem ser encarados como intercomunicantes, tendo por base uma visão 

holística dos/as alunos/as, sendo que a sua abordagem deverá privilegiar o contributo de cada 

um para o desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de competências do Perfil 

dos Alunos à Saída da escolaridade Obrigatória: 

 

 
Fig 1 Esquema concetual do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 

  

METODOLOGIAS 

       

      A diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas adotadas na escola deve ser in-

dutora à aplicação em experiências reais de participação e de vivência da cidadania, de forma 

adequada a cada nível de educação e ensino. 

     Em cada escola a Estratégia da Educação para a Cidadania enforma a cultura escolar que 

se exprime através das atitudes, dos valores, das regras, das práticas quotidianas, dos princí-

pios e dos procedimentos adotados tanto ao nível global da escola, como ao nível da sala de 

aula. O sucesso da implementação desta Estratégia está intrinsecamente ligado à cultura de 

cada escola e às oportunidades dadas aos/às alunos/as para se envolverem na tomada de de-

cisões, nomeadamente nas que os/as afetam. 

Os projetos desenvolvidos na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e outros proje-

tos realizados na escola devem estar articulados com a Estratégia de Educação para a Cidada-

nia da Escola e ser desenvolvidos preferencialmente em parceria com entidades da comunida-

de, podendo mesmo alargar-se a outras escolas, numa perspetiva de trabalho em rede.  

 



 
A conceção e o desenvolvimento de projetos assentes nas necessidades, recursos e po-

tencialidades da comunidade corporizam situações reais de vivência da cidadania. 

 

Abordagem a toda a escola - WholeSchoolApproach 

 

 

 

 

           

 

 

         

          A Cidadania não se aprende através de processos teóricos/retóricos nem através de um 

ensino expositivo/transmissivo. A EECE de Pinheiro defende a valorização das realidades locais 

em detrimento de abordagens abstratas e descontextualizadas da vida real; a diversidade de 

metodologias e de práticas pedagógicas que façam com que a cidadania seja interiorizada 

através de experiências reais e processos vivenciais; metodologias de ensino que pressupõem 

como referência um ensino centrado no aluno e que permitam:  

 Promover atividades, na sala de aula e fora dela, diversificados que permitam ao 

aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, resolver problemas e tomar deci-

sões com base em valores. 

 Organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas 

de trabalho, promovendo intencionalmente atividades de observação, questiona-

mento da realidade e integração de saberes. 

 Organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação diversas e 

das tecnologias da informação e da comunicação. 

 

            O professor dá suporte a aprendizagens mais profundas através de estratégias e ativi-

dades diversificadas: trabalho de grupo e de pares, colaboração entre pares e aprendizagem 

por descoberta, tendo o projeto educativo como ponto de partida. 

 

 

  

Currículo 

Comunidade Cultura de 
Escola 



 
 

As bibliotecas escolares constituem-se como uma estrutura congregadora de recursos e 

metodologias de trabalho a mobilizar para o desenvolvimento da Estratégia de Educação para 

a Cidadania na Escola, através da articulação com os diversos parceiros da escola e da comu-

nidade. 

Avaliação 

A avaliação das aprendizagens está enquadrada nos normativos legais em vigor, assumindo a 

forma de avaliação qualitativa no 1.º ciclo do EB e de avaliação quantitativa nos 2.º e 3.º ci-

clos do ensino Básico. Esta avaliação é, pois, considerada para a média do aluno e releva para 

efeitos de aprovação / não aprovação. O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho determina na 

alínea a), do número 1, do artigo 28.º que a avaliação sumativa se materializa no 1.º ciclo do 

ensino básico, na atribuição de uma menção qualitativa acompanhada de uma apreciação des-

critiva em cada componente de currículo e na alínea b), do número 1, do artigo 28.º que a 

avaliação sumativa se materializa nos 2.º e 3.º ciclos, numa escala numérica de 1 a 5 em cada 

disciplina.  

No ensino secundário, a componente de Cidadania e desenvolvimento não é objeto de avalia-

ção sumativa. Em consonância com as opções adotadas pela escola, a participação nos proje-

tos desenvolvidos nesta componente é objeto de registo no certificado do aluno. 

 

 

 

 

  



 
A avaliação deve ser considerada como um processo, usado por professores e alunos, 

que fornece feedback associado às múltiplas interações sociais e culturais que ocorrem nos 

processos de ensino e de aprendizagem, para ajustar estes processos e melhorar os resultados 

e as aprendizagens que se pretendem alcançar. Envolve o uso de um variado leque de técnicas 

de recolha de dados. Requer o envolvimento ativo do aluno no processo. Exige a diferenciação 

do ensino e, em certa medida, dos objetivos educacionais. A avaliação em Cidadania e Desen-

volvimento tem que ser contínua e sistemática, adaptada aos avaliados (alunos), atividades e 

contextos. 

Os critérios de avaliação são definidos em cada turma e aprovados pelo Conselho Peda-

gógico, para a disciplina Cidadania e Desenvolvimento devendo contemplar o desenvolvimento 

de competências de natureza cognitiva e de competências de natureza pessoal, social e emoci-

onal, bem como o impacto da participação dos alunos nas atividades realizadas na escola e na 

comunidade. 

PARCERIAS 

 

           Os projetos realizados na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, bem como outros a 

nível de escola, devem estar articulados com a EECE, devendo ser desenvolvidos, sempre que 

possível, em parceria com outras entidades. 

      A Biblioteca escolar, um centro de recursos e de conhecimento interno à escola, constitui 

uma estrutura de apoio privilegiada para o desenvolvimento de projetos, possibilitando tam-

bém a articulação com os diversos parceiros do agrupamento. 

      A articulação com entidades externas à escola assume, no desenvolvimento de projetos, 

um papel fundamental, uma vez que os alunos aprendem através de desafios da vida real, 

indo para além da sala de aula e da escola, tomando consciência que as suas decisões e ações 

contribuem não só para o seu futuro individual, mas também para o futuro coletivo.  

    Estas entidades parceiras poderão ser regionais e/ou nacionais, podendo dar-se como 

exemplo os diversos órgãos de comunicação social e empresas do próprio distrito e de conce-

lhos limítrofes pertencentes a distritos diferentes, bem como ONG nacionais e até internacio-

nais. Contudo, a conceção e o desenvolvimento de projetos assentes nas necessidades, recur-

sos e potencialidades da comunidade a que pertencem possibilitam que os/as alunos/as, de 

forma contextualizada e mais direta, desenvolvam experiências reais de participação e de vi-

vência da cidadania. Recomenda-se, pois, o desenvolvimento de projetos através de parcerias 

com as seguintes entidades: 

                           



 

 

Avaliação da EECE 

O agrupamento monitoriza e avalia a implementação da Estratégia de Educação para a 

Cidadania na Escola, definindo a metodologia a aplicar e os indicadores de impacto, nomeada-

mente na cultura escolar, na governança escolar e na relação com a comunidade. A avaliação 

da EECE está articulada com o dispositivo de autoavaliação do Agrupamento e de avaliação 

externa. 

No final do ano letivo deve permitir um feedback que possibilite validar e reorientar as 

linhas de atuação, devendo por isso permitir:  

• aferir o grau de consecução dos objetivos gerais estabelecidos;  

• avaliar o desenvolvimento e impacto das diferentes ações, bem como a forma como 

estas se articulam para promover o sucesso dos alunos;  

• verificar a articulação entre a EECE, o Plano Anual de Atividades e os objetivos do Pro-

jeto Educativo;  

• assegurar o envolvimento dos intervenientes nos processos de reflexão e nas estraté-

gias de melhoria a implementar.  
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VIII – AVALIAÇÃO DAS E PARA AS APRENDIZAGENS 

1 – ENQUADRAMENTO LEGAL 

A avaliação das aprendizagens dos alunos do Ensino Básico e dos alunos do Ensino Se-

cundário que frequentam os 1.º, 2.º, 3.º , 5.º, 6.º, 7.º,  8.º e 9.º anos do Ensino Básico e os 

10.º e 11.º anos dos Cursos Científico-Humanísticos, no ano letivo 2019/2020, é regulada pela 

Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto.  

A avaliação das aprendizagens dos alunos que não se encontram abrangidos pelo De-

creto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho segue as orientações do Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 

de julho, Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto e Despacho Normativo nº 50/2005. 

 A avaliação dos alunos que frequentam os Cursos Profissionais segue as orientações 

normativas para este tipo de oferta educativa. 

 

2 - OBJETO DA AVALIAÇÃO 

 

1 - A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência 

as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

2 — A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e forne-

ce ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes informa-

ção sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os per-

cursos para a sua melhoria. 

3 — As informações obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão do processo 

de ensino e de aprendizagem. 

4 — A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberem adquiridos, 

bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências ins-

critas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 

3 – CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇAO 

O conselho pedagógico da Escola, enquanto órgão regulador do processo de avaliação 

das aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções curriculares, e sob proposta 

dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo em conta, designadamente: 

a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) As Aprendizagens Essenciais; 

c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da consoli-

dação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais. 

 

 



 
 

Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola. 

Na construção destes documentos foram observadas um conjunto de ações relacionadas 

com a prática docente, explanadas no Projeto Educativo e no Perfil dos Alunos à saída da Esco-

laridade Obrigatória e que são consideradas determinantes para a concretização de aprendiza-

gens significativas.  

Refere-se a abordagem dos conteúdos de cada domínio do saber, associando-os a situações 

e problemas presentes no quotidiano da vida do aluno ou presentes no meio sociocultural e 

geográfico em que se insere, recorrendo a materiais e recursos diversificados; a organização 

do ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de trabalho diversi-

ficados, promovendo intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, atividades de observação, 

questionamento da realidade e integração de saber; a organização e o desenvolvimento de 

atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de saberes, a 

tomada de consciência de si, dos outros e do meio e a realização de projetos intra ou extra-

escolares; a organização do ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação diver-

sas e das tecnologias da informação e comunicação; a promoção de modo sistemático e inten-

cional, na sala de aula e fora dela, atividades que permitam ao aluno fazer escolhas, confron-

tar pontos de vista, resolver problemas e tomar decisões com base em valores; a criação na 

escola de espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e responsavelmente; a valo-

rização do trabalho de livre iniciativa, na avaliação das aprendizagens do aluno, incentivando a 

intervenção positiva no meio escolar e na comunidade.  

Os critérios específicos de avaliação enunciam um perfil de aprendizagens específicas, 

integrando descritores de desempenho, em consonância com as aprendizagens essenciais e as 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escola. 

 Os critérios de avaliação traduzem a importância relativa que cada um dos domínios e 

temas assume nas aprendizagens essenciais, designadamente no que respeita à valorização da 

competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desen-

volver. 

  



 
3.1 - CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO  

  

 

 

 

 

 

 

DOMÍNIOS 

CONHECIMENTOS 
CAPACIDADES 

E ATITUDES 
 

INDICADORES DE DESEMPENHO 
PERFIL 

DOS 
ALUNOS 

PRÁTICAS 
AVALIATIVAS 

 

PONDERAÇÃO 

1.º 

 

2.º + 3.º 
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Conhecimento 

- Memorizar e reproduzir conteúdos 
essenciais, vocabulário específico e 
definições/conceitos relativos às áreas 
curriculares disciplinares; 
- Reconhecer terminologia adequada; 
- Mobilizar e aplicar conhecimentos; 
- Identificar conteúdos essenciais, vocabulário 
específico e definições/conceitos no universo 
das diferentes áreas curriculares disciplinares, 
em contextos diversificados; 
- Analisar e sintetizar informações adquiridas 
relativamente aos diferentes conteúdos; 
- Articular diferentes áreas do Saber. 

A, B,  
E, F 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MODALIDADES:  
- Formativa 
(autoavaliação,  
 autorregulação e 
coavaliação); 
- Sumativa [interna] 
(final de cada 
período letivo). 
 
 
TÉCNICAS:  
a) Inquérito;  
b) Observação;  
c) Testes. 
 
 
INSTRUMENTOS:  
a) Questionários;  
b) Registos de 
incidentes críticos, 
grelhas de 
observação, escalas 
de classificação, listas 
de verificação;  
c) Testes de 
aproveitamento. 

70% 

85 

a 

95% 

Cursos 
Científico- 

humanísticos: 
95% 

 
Cursos 

Profissionais: 
70% 

Estruturação / 

Interpretação 

- Revelar raciocínio lógico-dedutivo; 
- Interpretar enunciados; 
- Estimar, interpretar, analisar e criticar 
resultados; 
- Selecionar e relacionar informação; 
- Seleccionar técnicas e procedimentos 
adequados à resolução de situações 
problemáticas em diversos contextos 
educativos. 

 

A, B, C, E, 

F,I,J 

 

 

Comunicação / 

Expressão 

- Comunicar e expressar-se, com clareza e 
correção, em diferentes linguagens e 
símbolos; 
- Aplicar técnicas e procedimentos 
diversificados na resolução de problemas; 
- Desenvolver novas ideias e soluções, 
aplicando-as a diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem; 
- Revelar espírito de observação, espírito 
crítico e curiosidade científica; 
- Utilizar as novas Tecnologias de Informação 
e Comunicação em diversos contextos 
educativos. 

 

A, B, C,D, 

E, F,G,H,I 

 

 

 

 

VALORES INDICADORES DE DESEMPENHO  1.º 

CEB 

 

 

 

2.º + 3.º 

CEB 

 

 

 

Ensino 
Secundário 
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Responsabilidade e 

integridade 

- Cumprir com as tarefas propostas; 
- Manifestar autodomínio; 
- Respeitar-se a si mesmo e aos outros; 
- Ser assíduo e pontual; 
- Ter espírito de Iniciativa e persistência; 
- Ser assertivo na utilização das novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 

a 

 

 

30% 

15%  

a 

 5% 

 

Cursos 
Científico- 

humanísticos: 
5% 

 
Cursos 

Profissionais: 
30% 

Excelência e 

exigência 

- Viver de acordo com o ideário da Escola; 
- Manifestar níveis de Atenção/Concentração 
adequados; 
- Ter espírito de entreajuda e solidariedade. 

b 

Curiosidade, reflexão 

e inovação 

- Manifestar curiosidade; 
- Ser perseverante perante as dificuldades; 
- Procurar novas soluções e aplicações. 

c 

Cidadania e 

participação 

- Manter uma postura correta e adequada ao 
ambiente de trabalho; 
- Cultivar o civismo e delicadeza nas atitudes; 
- Ser facilitador na resolução de conflitos em 
prol da solidariedade e da sustentabilidade 
ecológica. 

d 

Liberdade 

 

- Manifestar autonomia pessoal, centrada nos 
Direitos Humanos, na Democracia, na 
Cidadania, na Equidade, no respeito mútuo, 
na livre escolha e no bem comum. 

e   



 

 

3.2 - PONDERAÇÃO POR PERÍODO 

Classificação de 1º período: C1= A1 C1 – classificação de 1º período (nota de pauta, arredondada à 
unidade) 
A1 - Avaliação obtida no 1º período após a aplicação dos critérios 
gerais e específicos de avaliação. 

C2 – classificação de 2º período (nota de pauta, arredondada à 
unidade) 
A2 - Avaliação obtida no 2º período após a aplicação dos critérios 

gerais e específicos de avaliação. 
C3 – classificação de 3º período (nota de pauta, arredondada à 
unidade) 
 A3 - Avaliação obtida no 3º período após a aplicação dos critérios 
gerais e específicos de avaliação. 

Classificação de 2º período: C2= 30% A1 + 
70 %A2 

Classificação de 3º período: 
C3 = 60% (30%A1+70% A2) + 40 A3= 
= 18%A1+42%A2+40%A3 

 

3.3 – PERFIL DE APRENDIZAGENS  

3.3.1 – ENSINO BÁSICO – 1.º CICLO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DO ALUNO VALORES 

A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 

D – Pensamento Crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento Interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade, estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 

J – Consciência e domínio do corpo 

a – responsabilidade e integridade 
b – Excelência e exigência 
c – Curiosidade, reflexão e inovação 

d – Cidadania e participação 
e - Liberdade 

CLASSIFICAÇÃO PADRÕES DE DESEMPENHO 

 

 
 

Muito Bom 

Adquiriu 90% ou mais das aprendizagens disciplinares essenciais, com muito bom domínio da 

Linguagem e textos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de pro-
blemas; do pensamento crítico e criativo. 

Elevados conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Elevados padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela elevada consciência e domínio do corpo. 
Revela excelente relacionamento interpessoal e um extraordinário desenvolvimento pessoal e de 
autonomia, concretizados em elevados patamares de cidadania de intervenção, responsabilidade, 

exigência, curiosidade e inovação. 

 
 
 
 

Bom 

Adquiriu 70% ou mais das aprendizagens disciplinares essenciais, com bom domínio da Lingua-
gem e textos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; 
do pensamento crítico e criativo. 
Bons conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Bons padrões de sensibilidade estética e artística. 

Revela boa consciência e domínio do corpo. 
Revela muito bom relacionamento interpessoal e um muito bom desenvolvimento pessoal e de 
autonomia, concretizados em grandes patamares de cidadania de intervenção, responsabilidade, 
exigência, curiosidade e inovação. 

 

 
 

Suficiente 

Adquiriu 50% ou mais das aprendizagens disciplinares essenciais, com algum domínio da Lingua-

gem e textos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; 
do pensamento crítico e criativo. 

Revela conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Revela padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela consciência e domínio do corpo. 
Revela satisfatório relacionamento interpessoal e um razoável desenvolvimento pessoal e de au-
tonomia, concretizados em razoáveis patamares de cidadania de intervenção, responsabilidade, 

exigência, curiosidade e inovação. 
 



 

 

3.3.2 – ENSINO BÁSICO – 2.º E 3.º CICLO 

 

 

 
 

Insuficiente 

Adquiriu algumas das aprendizagens disciplinares essenciais, com fraco domínio da Linguagem e 

textos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; do pen-
samento crítico e criativo. 
Revela poucos conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecno-

lógico. 
Revela poucos padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela pouca consciência e domínio do corpo. 
Revela pouco relacionamento interpessoal e um algum desenvolvimento pessoal e de autonomia, 
concretizados em baixos patamares de cidadania de intervenção, responsabilidade, exigência, 
curiosidade e inovação. 

NÍVEL PADRÕES DE DESEMPENHO  

 
 

 
5 

Adquiriu 90% ou mais das aprendizagens disciplinares essenciais, com muito bom domínio da Lingua-
gem e textos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; do 

pensamento crítico e criativo. 
Elevados conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Elevados padrões de sensibilidade estética e artística. 

Revela elevada consciência e domínio do corpo. 
Revela excelente relacionamento interpessoal e um extraordinário desenvolvimento pessoal e de auto-
nomia, concretizados em elevados patamares de cidadania de intervenção, responsabilidade, exigência, 
curiosidade e inovação. 

 
 
 
 
4 

Adquiriu 70% ou mais das aprendizagens disciplinares essenciais, com bom domínio da Linguagem e 
textos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; do pensa-
mento crítico e criativo. 
Bons conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Bons padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela boa consciência e domínio do corpo. 

Revela muito bom relacionamento interpessoal e um muito bom desenvolvimento pessoal e de autono-
mia, concretizados em grandes patamares de cidadania de intervenção, responsabilidade, exigência, 
curiosidade e inovação. 

 
 

 
3 

Adquiriu 50% ou mais das aprendizagens disciplinares essenciais, com algum domínio da Linguagem e 
textos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; do pensa-

mento crítico e criativo. 
Revela conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 

Revela padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela consciência e domínio do corpo. 
Revela satisfatório relacionamento interpessoal e um razoável desenvolvimento pessoal e de autono-
mia, concretizados em razoáveis patamares de cidadania de intervenção, responsabilidade, exigência, 
curiosidade e inovação. 

 
 
 
2 

Adquiriu 20% ou mais das aprendizagens disciplinares essenciais, com frágil domínio da Linguagem e 
textos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; do pensa-
mento crítico e criativo. 
Revela alguns conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Revela alguns padrões de sensibilidade estética e artística. 

Revela alguma consciência e domínio do corpo. 
Revela algum relacionamento interpessoal e um algum desenvolvimento pessoal e de autonomia, con-
cretizados em baixos patamares de cidadania de intervenção, responsabilidade, exigência, curiosidade e 
inovação. 

 
 

 

1 

Adquiriu menos de 20% das aprendizagens disciplinares essenciais, com muito frágil domínio da Lin-
guagem e textos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; do 

pensamento crítico e criativo. 

Revela poucos conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Revela poucos padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela pouca consciência e domínio do corpo. 
Revela muitos problemas de relacionamento interpessoal e de desenvolvimento pessoal e de autono-
mia, concretizados em muito baixos patamares de cidadania de intervenção, responsabilidade, exigên-
cia, curiosidade e inovação. 



 

 

3.3.3 – ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 

CLASSIFICAÇÃO PADRÕES DE DESEMPENHO 

 
 
 
 

[18,20] 

Adquiriu aprendizagens disciplinares essenciais, com muito bom domínio da Linguagem e tex-
tos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; do 
pensamento crítico e criativo. 
Elevados conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnoló-
gico. 

Elevados padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela elevada consciência e domínio do corpo. 
Revela excelente relacionamento interpessoal e um extraordinário desenvolvimento pessoal e 
de autonomia, concretizados em elevados patamares de cidadania de intervenção, responsabi-
lidade, exigência, curiosidade e inovação. 

 
 
 
 

[14,17] 

Adquiriu aprendizagens disciplinares essenciais, com bom domínio da Linguagem e textos es-
pecíficos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; do pensa-
mento crítico e criativo. 
Bons conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 

Bons padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela boa consciência e domínio do corpo. 
Revela muito bom relacionamento interpessoal e um muito bom desenvolvimento pessoal e de 

autonomia, concretizados em grandes patamares de cidadania de intervenção, responsabilida-
de, exigência, curiosidade e inovação. 

 
 
 

[10,13] 

Adquiriu aprendizagens disciplinares essenciais, com algum domínio da Linguagem e textos 
específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; do pensa-
mento crítico e criativo. 
Revela conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológi-

co. 
Revela padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela consciência e domínio do corpo. 
Revela satisfatório relacionamento interpessoal e um razoável desenvolvimento pessoal e de 
autonomia, concretizados em razoáveis patamares de cidadania de intervenção, responsabili-
dade, exigência, curiosidade e inovação. 

 
 

 
[6,9] 

Adquiriu algumas aprendizagens disciplinares essenciais, com baixo domínio da Linguagem e 
textos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; do 

pensamento crítico e criativo. 
Revela alguns conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e 
tecnológico. 
Revela alguns padrões de sensibilidade estética e artística. 

Revela alguma consciência e domínio do corpo. 
Revela algum relacionamento interpessoal e um algum desenvolvimento pessoal e de autono-
mia, concretizados em baixos patamares de cidadania de intervenção, responsabilidade, exi-
gência, curiosidade e inovação. 
 

 
 
 
 
 

[1, 5] 

 
Adquiriu muito poucas aprendizagens disciplinares essenciais, sem domínio da Linguagem e 
textos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e resolução de problemas; do 
pensamento crítico e criativo. 
Revela poucos conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e 
tecnológico. 
Revela poucos padrões de sensibilidade estética e artística. 

Revela pouca consciência e domínio do corpo. 

Revela muitos problemas de relacionamento interpessoal e de desenvolvimento pessoal e de 
autonomia, concretizados em muito baixos patamares de cidadania de intervenção, responsa-
bilidade, exigência, curiosidade e inovação. 
 
 



 

A divulgação dos critérios gerais de avaliação será feita pelo diretor, através da página 

web do AE de Pinheiro e por e-mail para os pais/encarregados de educação e alunos.  

A divulgação dos critérios específicos será feita pelo DT e/ou pelos professores titular e 

professores das diferentes disciplinas, através da página web do AE de Pinheiro e por e-mail 

para os pais/encarregados de educação e alunos. 

O AE de Pinheiro tem, ainda, dois documentos sobre avaliação dos alunos, a Carta de 

Procedimentos para a avaliação dos alunos do ensino básico e a Carta de procedimentos para 

a avaliação dos alunos do ensino secundário, documentos aprovados pelo Conselho Pedagógi-

co, antes do início do ano letivo, e onde se encontra descrito, pormenorizadamente, todo o 

processo de avaliação.  

A divulgação deste documento será feita pelo órgão de direção da escola, através da 

página web do AE de Pinheiro e por e-mail para os docentes, pais/encarregados de educação e 

alunos. 

 

IX - AVALIAÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS E DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

O presente plano deverá ser aplicado durante o presente ano letivo e deve ser encarado 

como dinâmico e flexível, suscetível de ajustamentos e melhorias. A avaliação deve ser basea-

da na autoavaliação das ações previstas e servirá como elemento regulador da sua aplicação 

prática.  

Em Conselho Pedagógico deverá ser constituída uma comissão de acompanhamento e 

avaliação deste Projeto, sendo que no final do ano letivo deverá ser avaliado e reestruturado. 

 
X – DIVULGAÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS E DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 
 

 O Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular estará disponível para consulta em 

todas as unidades de ensino do Agrupamento de Escolas e na página web do Agrupamento de 

Escolas, a fim de ser consultado por todos os elementos da comunidade educativa. 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 25 de setembro de 2019 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

___________________________________________ 

(Maria Luísa Barrosa Monteiro Coelho) 

 

 


