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Introdução 
 
No Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Cego do Maio é claramente definida a 

nossa missão, que assenta na capacidade de promover um ambiente educacional onde 

todos os atores escolares, mas em particular os alunos, têm direito a ser iguais quando a 

diferença os inferioriza; têm direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza. 

Em suma, um conjunto de Escolas que será capaz de ajudar os jovens na sua 

socialização, transmitindo-lhes os valores universais e inalienáveis que devem estar 

implícitos na ação de cada um dos atores escolares. 

Neste anexo pretende-se explicitar aspetos organizacionais/curriculares tendo sempre 

presente os princípios gerais consignados no Projeto Educativo deste Agrupamento de 

Escolas. 

 

1. Aspetos organizacionais / funcionais 

 

1.1. Gestão do tempo escolar e organização dos horários dos grupos/ turmas 

A organização dos horários tem em conta os critérios: da continuidade dos alunos na 

composição da turma; do mesmo nível etário (exceção do pré-escolar); da distribuição 

equilibrada de géneros (feminino e masculino) e da consideração dos programas 

educativos individuais dos alunos com necessidades educativas especiais. 

Na elaboração dos horários dos grupos/alunos são tidos em conta o interesse coletivo a 

partir dos seguintes critérios gerais: 

a) Todas as atividades letivas e extracurriculares dos alunos fazem parte do horário 

semanal; 

b) O horário semanal dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos, nos 5º, 7º e 9º anos, está organizado 

em tempos de 50 minutos, com predominância de aulas no período da manhã ou da 

tarde, com uma distribuição equilibrada entre disciplinas teóricas e práticas; 

c) No 2.º e 3.º Ciclos, as disciplinas de Português e Matemática serão atribuídas, sempre 

que possível, nos dois primeiros tempos do turno da turma (manhã ou tarde), 

alternadamente; 

d) No 1.º Ciclo, as disciplinas de Português e Matemática são sempre ministradas no turno 

da manhã alternadamente. Nos 3º e 4º anos uma hora de Português ou Matemática, 

quando necessário, será ministrada no turno da tarde, por troca com a disciplina de 

Inglês; 

e) No 2.º e 3.º Ciclos, os alunos que usufruem da Estrutura Escolar “Aprender a Aprender” 

a pensar, (4 tempos semanais, nos 5º, e 6º anos, de 50 minutos de apoio ao estudo e 

consolidação das aprendizagens), com dois professores da turma, sendo que estará, 
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sempre que possível, presente um professor da área das Línguas ou da área das 

Ciências 

f)  Nos 8º e 9º anos os alunos usufruem desta estrutura Escolar “Aprender a Aprender”  

em dois tempos semanais de 100 minutos, ministrados por um professor de Português 

e Matemática; 

g)   A Estrutura Escolar “Aprender a Aprender” a pensar, faz parte do horário semanal dos 

alunos e sempre que possível no turno da manhã ou no início do turno da tarde; 

h) Os alunos dos1º e 2ºanos usufruem da medida de promoção do sucesso escolar Turma 

+ na disciplina de Português. 

i) Os alunos dos 5º e 7º anos usufruem da medida de promoção do sucesso escolar Turma 

+  nas disciplinas de Português e Matemática 

 

1.2. Horário das atividades letivas dos grupos do Pré- Escolar 

Horas/Turnos 

Manhã Almoço Tarde 

09:00 h - 12:00 h 12:00h-13:30h 13:30h – 15:30h 

Atividades de Animação e Apoio à Família 

As crianças podem usufruir de atividades de animação antes das 9:00 
horas e depois das 15:00 horas.  

Neste regime, o grupo participa nas AEC´s dentro da componente 
letiva. 

 

O horário de funcionamento das escolas com o pré-escolar é das 07:30h às19:00h. 

É de referir que o horário semanal do pré-escolar é elaborado, no início do ano letivo, de 

acordo com as necessidades dos encarregados de educação, como se pode observar no 

quadro 1.3.  

 

1.3. Horário semanal das atividades de animação de apoio à família 

Jardim de Infância Manhã Tarde 

Século 7:30 às 9:00 horas 15:30 às 19:00 horas 

Giesteira 7:30 às 9:00 horas 15:30 às 19:00 horas 

Pedreira 1 8:00 às 9:00 horas 15:30 às 18:30 horas 

Pedreira 2 8:00 às 9:00 horas 

5ª feira (7:45 às 9:00 h) 

15:30 às 18:00 horas 
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1.4.Horário das atividades letivas das turmas do 1º Ciclo 

Funcionamento em Regime Normal  

Horas/Turnos 

Manhã Almoço Tarde 

09:00 h - 12:30 h 12:30h-14:00h 14:00h – 16:00h 

AEC´s 

Neste regime, os alunos participam nas AEC´s das 16h30-18:30 h 
(à exceção dos dias em que se verifica flexibilização no horário semanal de algumas 
turmas) 

 

O horário de funcionamento das escolas do 1º ciclo é das 09:00h às18:30h, no dia 

em que é ministrada a disciplina de EMRC. Nos restantes dias o termo das atividades é às 

17:30 horas. Nos 1º e 2º anos as atividades letivas das disciplinas de Português e 

Matemática são ministradas sempre no turno da manhã. No que diz respeito às actividades 

letivas dos 3º e 4º anos, as disciplinas de Português e Matemática decorrem sempre de 

manhã, à exceção dos dias em que se revele necessário ministrar a área curricular de 

Inglês. 

Todas as turmas desenvolvem as suas atividades letivas curriculares e de 

enriquecimento curricular, da parte da tarde, respetivamente, Estudo do Meio, Apoio ao 

Estudo, Expressões Artísticas e Físico-Motoras a oferta complementar (Educação Literária 

nos 1º e 2º anos e Ciências Experimentais nos 3º e 4º anos), a disciplina EMRC, de 

frequência facultativa, no ato da matrícula, e ministrada sempre após uma área curricular. 

Todas as turmas dos 1º, 2º anos desenvolvem as AEC´s, de Música, Inglês e Atividade 

Física e Desportiva, sempre no turno da tarde, de frequência facultativa, no ato da 

matrícula. No que concerne aos 3º e 4º anos as AEC´s, de música e atividade Física e 

Desportiva, são ministradas, também, no turno da tarde, de frequência facultativa, no ato 

da matrícula. 

Os alunos com Currículo Específico Individual que integram a Unidade de 

Multideficiência do 1º ciclo, a funcionar na EB1/JI do Século, permanecem na escola das 

9:00 às 16:00 horas. 

 

1.5.Horário das atividades letivas das turmas dos 2º e 3º Ciclos 

As atividades letivas organizam-se das 08.20h às 18:10h em tempos de 50 minutos. 
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Na escola básica dos 2º e 3º ciclos Cego do Maio à 3ªfeira e 5º feira as atividades 

letivas terminam às 17.15 horas, permitindo a realização de reuniões de trabalho dos 

departamentos.  

Os alunos com Currículo Específico Individual que integram a Unidade de 

Multideficiência dos 2º e 3º ciclos, a funcionar na EB 2,3 Cego do Maio, permanecem na 

escola das 8:20 às 15:10 horas. 

 

1.5.1.Horário das atividades letivas das turmas dos 1º, 2º e 3º Ciclos, Curso de Educação e 

Formação e Percurso Curricular Alternativo 

 
1.5.1.1.Matriz Curricular do 1º Ciclo, organizada em períodos de 60 minutos 

  
1º Ano 

 
2º Ano 

 
3º Ano 

 
4º Ano 

 
Português 

 
7 horas e 30 

minutos 

 
7 horas e 30 

minutos 

 
7 horas e 30 

minutos 

 
7 horas e 30 

minutos 

 
Matemática 

 
7 horas e 30 

minutos 

 
7 horas e 30 

minutos 

 
7 horas e 30 

minutos 

 
7 horas e 30 

minutos 

     

 
Estudo do Meio 

 
3 horas 

 
3 horas 

 
3 horas 

 
3 horas 

 
Inglês 

 
- 

 
- 

 
2 horas 

 
2 horas 

Exp. Artísticas 
e Físico 
Motoras 

 

3 horas 

 

3 horas 

 

3 horas 

 

3 horas 

 
Apoio ao 
Estudo 

 
3 horas 

 
3 horas 

 
3 horas 

 
3 horas 

 
Oferta 

Complementar 

 

1 hora* 

 

1 hora* 

 

1 hora** 

 

1 hora** 

 

EMRC 

 

1 hora 

 

1 hora 

 

1 hora 

 

1 hora 

 

TOTAL 

 

25/26 horas 

 

25/26 horas 

 

27/28 horas 

 

27/28 horas 

*Educação Literária; 

**Ciências Experimentais 
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1.5.1.2.Matriz Curricular do 2º Ciclo, organizada em períodos de 50 minutos 

Disciplinas Carga horária semanal ( x 50 minutos) 

5ºANO 6ºANO 

Línguas e Estudos 
Sociais 
 

PORT 
5 (250 min) 
5 (2+1+1+1) 

5 (250 min) 
5  (2+1+1+1) 

HGP 
2 (100 min) 

2 (1+1) 
3 (150 min) 
3 (1+1+1) 

ING 
3 (150 min) 
3 (1+1+1) 

3 (150 min) 
3 (1+1+1) 

Matemática e Ciências 
Sociais 

MAT 
5 (250 min) 
5 (2+1+1+1) 

5 (250 min) 
5 (2+1+1+1) 

CN 
3 (150 min) 
3 (1+1+1) 

2 (100 min) 
2 (1+1) 

Educação Artística e 
Tecnológica 

EV 
2 (100 min) 

2 
2 (100 min) 

2 

ET 
2 (100 min) 

2 
2 (100 min) 

2 

EM 
2 (100 min) 

2 
2 (100 min) 

2 

Educação Física EF 
3 (150 min) 

(2+1) 
3 (150 min) 

(2+1) 

EMRC 1 1 

Máximo Global 
1350/1400 

27/28 
1350/1400 

27/28 

Oferta complementar 
 

FC 1 1 

Apoio ao Estudo 4 (200 min) 4 (200 min) 
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1.5.1.3.Matriz Curricular do 3º Ciclo, organizada em períodos de 50 minutos 

 
Disciplinas 

Carga horária semanal ( x 50 minutos)  

7ºANO 8ºANO 9ºANO Total escola 

Português 
4 (200 min) 
4 (2+1+1) 

4 (200 min) 
4 (2+1+1) 

4 (200 min) 
4  (2+1+1) 

600 min 

Línguas 
Estrangeiras 

ING 
3 (150 min) 
3 (1+1+1) 

3 (150 min) 
3 (1+1+1) 

3 (150 min) 
3 (1+1+1) 

450 min 

800 
FR/E
SP 

3 (150 min) 
3 (1+1+1) 

2 (100 min) 
2 (1+1) 

2 (100 min) 
2 (1+1) 

350 min 

Ciências 
Humanas e 
Sociais 
 

HIST 
2 (100 min) 

2 (1+1) 
2 (100 min) 

2 (1+1) 
3 (150 min) 
3 (1+1+1) 

350 min 

700 

GEO 
2 (100 min) 

2 (1+1) 
3 (150 min) 
3 (1+1+1) 

2 (100 min) 
2 (1+1) 

350 min 

Matemática  
 

4 (200 min) 
4 (2+1+1) 

4 +1 (250 min) 

4 (2+1+1 ) 
4 (200 min) 
4 (2+1+1) 

650 min 

Ciências 
Físicas e 
Naturais 

CN 
(a) 

3 (150 min) 
3 (1+1+1 duplo) 

3 (150 min) 
3 (1+1+1 duplo) 

3 (150 min) 
3 (1+1+1 
duplo) 

450 min 

900 

FQ 
(a) 

3 (150 min) 
3 (1+1+1 duplo) 

3 (150 min) 
3 (1+1+1 duplo) 

3 (150 min) 
3 (1+1+1 
duplo) 

450 min 

Expressões 
e 
Tecnologias 

EV 
2 (100 min) 

2 
2 (100 min) 

2 
3 (150 min) 

3 (2+1) 
350 min 

900 
ET/TI
C (b) 

2 (100 min) 
2 

2 (100 min) 
2 

 200 min 

EF 
2 (100 min) 

2 (1+1) 
2 (100 min) 

2 (1+1) 
3 (150 min) 

3 (2+1) 
350 min 

EMRC 1 1 1 
 

Máximo Global 
1500/1550 

30/31 
1500/1550 

30/31 
1500/1550 

30/31 
4500/4650 

Oferta 
complementar 
 

FC c) 1 1 
 

(a) Nestas duas disciplinas, reunidas as condições legais e havendo disponibilidade de instalações 
específicas, será feito o desdobramento da turma em 100 minutos por semana, 50 minutos por 
disciplina; 

(b) Disciplinas semestrais; 
(c) Raciocínio Matemático. 
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 1.5.1.4. Matriz Curricular do Curso Vocacional de 3º ciclo (2 anos letivos) de: Acolhimento 

Turístico/Animação Turística/Empregado Comercial, organizada em períodos de 50 minutos 

COMPONENTES 
DE FORMAÇÃO 

DISCIPLINAS/ 

DOMÍNIOS 
Cargas Horárias 

Anuais  

 
Tempos Letivos 

Semanais de 50 minutos 

 

 

GERAL 

Português 110 5 

Matemática Aplicada 110 5 

Comunicar em Inglês 65 3 

Educação Física 65 3 

Subtotal 350 16 

 

 

 

Complementar 

 

História/ Geografia 
 

80 

 

2/2 

Ciências Naturais/ Físico-

Químicas 

 
40 

 

1/1 

Comunicar em Espanhol 
 

60 

 

2 

Subtotal 180 8 

 
 
 
 
 
 
 
Componentes 
Vocacionais - 
Atividades 
Vocacionais 

 

(Vocacional A) 
Técnicas de 

acolhimento turístico 

 

120 

  

    6 

 

 

Prática 
Simulada 

70 
2 semanas  

(Vocacional B) 

Técnicas de informação 

/animação turística 

 

120 

 

5 

Prática 
Simulada 

70 

 

2 semanas 

(Vocacional C) 
Técnicas de venda 120 5 

Prática 
Simulada  

70 2 semanas 

Subtotal - Atividades Vocacionais 360 horas 

Subtotal - Práticas Simuladas 210 horas 

Total 1100 horas 
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1.5.1. 5. Matriz Curricular do Curso Vocacional de 3º ciclo (2 anos letivos) de: Design/ Modelação de 

Cerâmica/ Pintura e Decoração, organizada em períodos de 50 minutos. 

COMPONENTES 
DE FORMAÇÃO 

DISCIPLINAS/ 

DOMÍNIOS 
Cargas Horárias 

Anuais  

 
Tempos Letivos 

Semanais de 50 minutos 

 

 

GERAL 

Português 110 5 

Matemática Aplicada 110 5 

Comunicar em Inglês 65 3 

Educação Física 65 3 

Subtotal 350 16 

 

 

 

Complementar 

 

História/ Geografia 
 

90 

 

2/2 

Ciências Naturais/ Físico-

Químicas 

 
90 

 

2/2 

Subtotal 180 8 

 
 
 
 
 
 
 
Componentes 
Vocacionais - 
Atividades 
Vocacionais 

 

(Vocacional A) 
Design 

 

120 

  

    6 

 

 

Prática 
Simulada 

70 
2 semanas  

(Vocacional B) 

Modelação de Cerâmica 
 

120 

 

5 

Prática 
Simulada 

70 

 

2 semanas 

(Vocacional C) 
Pintura e Decoração 120 5 

Prática 
Simulada  

70 2 semanas 

Subtotal - Atividades Vocacionais 360 horas 

Subtotal - Práticas Simuladas 210 horas 

Total 1100 horas 
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1.5.1.6 Matriz Curricular dos alunos com CEI, à luz do Decreto –lei 3/2018, de 7 de janeiro e Portaria nº 

201 – C/2015,  de 10 de julho. 

 

PLANO CURRICULAR – 3ºCICLO 

Alunos de Currículo Específico Individual (CEI) 

Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro e Portaria n.º 201-C/2015 de 10 de julho 

 

Matriz Curricular 2016/2017 

Componentes do Currículo 

Carga horária semanal (x 50 min.) 

8º 9 º  

Formação 
Académica 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades de 
Promoção e 
Capacitação 

b) 

Português  3 3  

Matemática  3 3  

Língua Estrangeira 2 2  

Educação Física 2 (1+1) 2  

Oferta de Escola -Educação Tecnológica 2   

a) A carga horária de cada uma destas disciplinas deve ser ponderada tendo em conta as 
necessidades específicas de cada aluno, podendo ainda ser ponderada a inclusão em outras 
disciplinas do currículo comum a definir no seu PEI e CEI 

Promoção da Capacitação I 

. Vida em casa 

. Vida na comunidade 

. Participação nas atividades escolares 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Promoção da Capacitação II 

. Saúde e segurança 

. Atividades Sociais 

. Atividades de defesa e direitos 

1 2  

 Emprego /Treino Laboral (PIT) 
 .Tapeçaria. 
.Artes Decorativas.  
.Oficina de Artes 

12(5+4+3) 13(5+5+3)  

Total 31 31  

 

b) A carga horária de cada uma destas atividades deve ser ponderada tendo em conta a promoção da autonomia de 

cada aluno e deve ser devidamente articulada com as organizações da comunidade com as valências adequadas. 
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OFERTA CURRICULAR E PROCEDIMENTOS 

 Os alunos abrangidos pela portaria n.º 201-C/2015, de 10 de julho, frequentam a 

sua turma de referência. 

A carga horária dos alunos com CEI não poderá ser inferior à prevista, na escola, para o 

nível de ensino que o aluno frequenta. Os alunos que usufruem de CEI /PIT e tem ainda 

como resposta educativa/organizativa a Unidade de Multideficiência, dadas as suas 

características e perfil de funcionalidade não estão  obrigados a este Plano Curricular. O 

seu CEI e PIT devem focalizar se na identificação áreas e actividades ocupacionais 

adequadas aos seus interesses, necessidades e capacidades. O aluno que conclui a 

escolaridade obrigatória obtém uma certificação que atesta os conhecimentos, 

capacidades e competências adquiridas, para efeitos de admissão ao mundo do trabalho. 

 

a) Formação Académica 

Devido às características dos alunos de CEI que frequentam a EB2,3 Cego do Maio as 

disciplinas da formação académica serão lecionadas pelos docentes das disciplinas, com 

as devidas excepções justificadas pelo seu perfil de funcionalidade dos alunos. Nesses 

casos as disciplinas serão da responsabilidade do docente de educação especial. Caso o 

perfil de funcionalidade dos alunos o permit,a pode ainda ser ponderada a inclusão em 

outras disciplinas do currículo comum a definir no seu PEI e CEI. 

 

Atividades de Promoção e Capacitação I e II 

Serão desenvolvidas e lecionadas pelo docente de Educação Especial (grupo 910),  

o Emprego ou Treino Laboral por docentes com perfil  para as áreas especificas a 

desenvolver e por  um monitor das atividades desenvolvidas em contexto  escolar ou 

laboral, sendo  sempre mediado pelo docente de Educação Especial. Uma vez que estas 

atividades assumem um caráter transversal, estas componentes serão desenvolvidas em 

vários contextos: na escola; em casa; na comunidade; num local de trabalho. O número de 

horas a desenvolver em cada um dos contextos mencionados, anteriormente, será definido 

nos Programas Educativos Individuais, Currículos Específicos Individuais e Planos 

Individuais de Transição de cada aluno. 
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b) Articulação de Componentes de Currículo 

Compete ao docente de Educação Especial a articulação com os restantes docentes e 

intervenientes no processo educativo dos alunos, assim como a leccionação de 

componentes especificas definidas no CEI  e PIT, dos alunos ao abrigo do Decreto – Lei nº 

3/2018, de 7 de janeiro e Portaria nº  nº 201-C/2015, de 10 de julho., .  

Aprovado em Conselho Pedagógico de 18/07/2016 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

Amália Cândida Gonçalves Fernandes 

 

2. Articulação de Componentes de Currículo dos alunos do ensino regular 

O horário de funcionamento das atividades na escola Sede é das 8:20h às 18:10h. 

A maioria das turmas desenvolve as suas atividades letivas preferencialmente no turno da 

manhã. Os horários das turmas são construídos tendo em vista a organização mais 

vantajosa para o aluno e tendo em conta a continuidade pedagógica. Na distribuição do 

serviço docente, procura-se que os docentes acompanhem as suas turmas ao longo de 

cada ciclo. Porém, as restrições decorrentes da aplicação das normas da legislação de 

lançamento do ano letivo podem colocar alguns constrangimentos administrativos para a 

aplicação deste princípio da continuidade. 

As atividades letivas organizam-se em períodos correspondentes a 50 minutos. 

 

3. Distribuição do serviço docente 

A distribuição do serviço docente é objeto de uma reflexão coletiva no âmbito de 

cada Grupo de Recrutamento. 

Esta distribuição deve subordinar-se aos seguintes princípios orientadores: 

a). Possibilitar, dentro do quadro legal, a cada professor o acompanhamento dos seus 

alunos ao longo dos diferentes anos de escolaridade do mesmo ciclo, desde que não haja 

motivos que aconselhem o contrário. 

b). Assegurar obrigatoriamente a lecionação de turmas e disciplinas com provas finais 

evitando a acumulação destas num único docente. 

c). Manter a direção de turma ao longo de cada ciclo de estudos, desde que não haja 

motivos de ordem legal ou outros que o impeçam ou desaconselhem. 
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d)- Procurar que o mesmo professor lecione a uma turma as disciplinas correspondentes 

ao seu grupo de recrutamento. 

e). Procurar que, em cada ano de escolaridade, a mesma disciplina não seja atribuída em 

todas as turmas a um único docente. 

f). Evitar que em cada horário sobrante haja mais do que três programas distintos. 

 

4. Distribuição da componente não letiva dos docentes 

Na componente não letiva dos educadores um tempo destina-se a reuniões de 

trabalho colaborativo, o outro tempo é ocupado na supervisão da AAAF e atendimento aos 

encarregados de educação. 

Na componente não letiva dos professores do 1º ciclo um tempo destina-se a 

reuniões de trabalho colaborativo/formação, o outro tempo para a vigilância dos recreios e 

atendimento aos encarregados de educação. 

Num dos tempos da componente não letiva dos docentes dos 2º e 3º ciclos são 

realizadas reuniões de trabalho colaborativo/formação. No que respeita às reuniões de 

trabalho colaborativo e preparação de atividades experimentais nas disciplinas de Ciências 

Naturais e Ciências Físico – Químicas, no 3º ciclo, a sua atribuição é de 50 minutos 

semanais, fazendo parte do horário dos professores, na sua componente não letiva. As 

atividades a incluir na componente não letiva de estabelecimento são as que estão 

previstas no nº3 do artigo 82º do ECD, nomeadamente o desempenho de cargos de 

coordenação pedagógica, a prestação de apoio a alunos, a dinamização de clubes, 

reuniões de trabalho colaborativo entre docentes, bem como a implementação do plano de 

formação de docentes, definido pelo conselho pedagógico. 

No que concerne às atividades do desporto escolar são realizadas maioritariamente 

à 4ª e (ou) 5ª feira a partir das 17:15 horas.  

As reuniões ordinárias do Conselho Pedagógico são realizadas à 3ª feira, a partir 

das 16:30 horas.  

 

5. Distribuição do serviço dos assistentes operacionais 

Atendendo à escassez de recursos humanos, a distribuição de serviço aos 

assistentes operacionais tem de ser reequacionada ao longo do ano escolar, 

nomeadamente sempre que se registe a ausência ou a contratação de funcionários.  

Esta distribuição de serviço, a efetuar pela Direção, subordina-se aos princípios 

orientadores a seguir enunciados: 
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a) Melhorar a eficácia e a eficiência dos serviços a prestar; 

b) Melhorar a colaboração na implementação do projeto educativo do nosso Agrupamento 

de Escolas, nomeadamente na criação de um bom ambiente de trabalho para toda a 

comunidade escolar, indutora da formação para a cidadania de todos os alunos que o 

frequentam; 

c) Assegurar os serviços essenciais para o funcionamento do Agrupamento de Escolas, 

nomeadamente bufete, papelaria e portaria; 

d) Assegurar a vigilância dos espaços comuns; 

e) Adequar o serviço ao perfil de cada funcionário. 

 

6. Critérios de formação dos Grupos/Turmas 

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

pressuposto a criação de condições de igualdade a todos os alunos, ao longo do seu 

percurso escolar, procurando viabilizar, sempre que legalmente possível, as opções 

individuais em termos curriculares. 

 

6.1. Critérios específicos para a Educação Pré-Escolar e para o 1º Ciclo 

No Pré-escolar os grupos são heterogéneos. A mesma educadora, sempre que 

possível, acompanha o mesmo grupo dos 3 aos 5 anos.  

No 1º Ciclo, o professor inicia com um grupo de alunos que ingressa pela 1ª vez na 

escolaridade básica obrigatória e, regra geral, permanece com a turma até este concluir o 

1º Ciclo. O aluno é retirado da turma de origem quando não transita de ano de 

escolaridade. Contudo pode continuar integrado na turma de origem, se após proposta do 

professor Titular de Turma, se concluir que, este critério é benéfico para o discente. 

 

6.2.Critérios específicos para os 1º, 2º e 3ºCiclos 

Ao longo do ensino básico, quando existem várias turmas com as mesmas opções, 

as turmas do ano inicial são constituídas de modo a que cada uma apresente 

características heterogéneas em termos académicos, de género e de idade. O número de 

alunos por turma subordina-se à legislação em vigor. As turmas são constituídas 

respeitando as decisões dos Conselhos de Docentes no 1º ciclo e Conselhos de Turma 

nos 2º e 3º ciclos, após a anuência do Conselho Pedagógico. 
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6.3. Critérios de elaboração dos horários dos alunos do 2º e 3º ciclos 

A elaboração dos horários dos alunos do 2º e 3º ciclos, está de acordo com a carga 

letiva curricular semanal de cada disciplina/área disciplinar, definida no desenho curricular 

nacional e obedece aos seguintes critérios pedagógicos:  

 Nas turmas dos 5º, 7º e 9º anos de escolaridade, a carga letiva incide 

maioritariamente no turno da manhã, ficando para a tarde as disciplinas com uma 

componente mais prática;  

Nas turmas dos 6º e 8º anos, a carga letiva, sempre que possível, incide 

maioritariamente no turno da manhã, ficando para a tarde as disciplinas com uma 

componente mais prática;  

Os horários das turmas com alunos do ensino articulado são organizados em 

colaboração com a Escola de Música. 

Todas as turmas, sempre que possível, permanecem na mesma sala, deslocando-

se apenas para as salas de disciplinas específicas;  

A carga horária semanal do Cursos Vocacionais poderá ser flexibilizada, de acordo 

com necessidades pontuais de lecionação de cada componente de formação de cada 

curso.  

 

6.4. Especificações das disciplinas de Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas, TIC e de 

Educação Tecnológica 

Nas disciplinas de Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas, no 3º ciclo, no 

tempo correspondente a 100 minutos, é considerado o desdobramento de modo a permitir 

a realização de trabalho prático e experimental, nas turmas com 20 ou mais alunos. Nas 

disciplinas TIC e de Educação Tecnológica sendo, esta última, de oferta da escola, nos 7º 

e 8º anos de escolaridade, as turmas frequentam semestralmente cada uma das 

disciplinas, numa organização anual. Em cada uma das disciplinas a lecionação estará a 

cargo de um único professor. 

 

6.5. Medidas de Promoção do Sucesso Escolar 

Os alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade serão objecto da medida de promoção 

do sucesso escolar “Turma Mais”, na disciplina de Português. 

Os alunos dos 5º e 7º anos de escolaridade serão objecto da medida de promoção 

do sucesso escolar “Turma Mais”, nas disciplinas de Português e Matemática. 
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As turmas com um elevado número de alunos com retenções repetidas ao longo do 

seu percurso escolar, podem ser objeto da medida escolar “Coadjuvação/pares 

pedagógicos” em sala de aula. 

 

7.Organização dos Conselhos de Ano/Turma 

No início do ano letivo, todos os conselhos de ano/turma reúnem para fazer uma 

primeira análise da(s) turma(s) e estabelecer estratégias de intervenção ajustadas às 

características dos alunos. Os diretores de ano/turma fazem a caracterização das turmas 

com base nos elementos recolhidos nos processos individuais e, eventualmente, em 

consultas às escolas de origem. 

Durante o ano letivo, os Conselhos de Docentes no 1º ciclo, para efeitos de 

avaliação no final de cada período reúnem por ano de escolaridade. Os Conselhos de 

Turma, nos 2º e 3º ciclos, para os efeitos, anteriormente elencados, reúnem por turma e 

ano de escolaridade. 

 

8. Ocupação dos Alunos 

Procurando minimizar as consequências de eventuais faltas de educadoras e de 

professores, sempre que possível o docente/educador que falte deve: 

a) Informar que vai estar ausente; 

b) Permutar a aula com um docente da própria turma. A troca tem de ser combinada com a 

antecedência mínima de 48 horas e comunicada, em impresso próprio, assinado pelos 

dois professores, à Direção e aos alunos da turma; 

c) Quando a permuta não for exequível o docente em falta deve tentar que outro docente 

da mesma área disciplinar o substitua, devendo para isso preencher o impresso próprio 

juntamente com a planificação da aula.  

d) Se a ausência é imprevista, avisar a escola via telefone, logo que possível; 

e) Em casos de ausência de educadores (Pré-escolar), em caso de falta e na 

impossibilidade de substituição do educador, as crianças ficarão na sua sala, 

acompanhadas pelas assistentes operacionais e monitora, com a supervisão de outra 

educadora ou da coordenadora de estabelecimento;  

f)  Em casos de ausência de docentes do 1º Ciclo, na impossibilidade de substituição do 

professor, os alunos são distribuídos pelas restantes turmas da escola; 

g) Em casos de ausência de professores nos 2º e 3º ciclos, a ocupação desses tempos 

poderá ser realizada através de:  
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- Encaminhamento da turma para a Biblioteca Escolar;  

- Distribuição dos alunos pelos diferentes Clubes/Ateliês;  

- Acompanhamento da turma por parte das Assistentes Operacionais em serviço no 

polivalente dos alunos. 

 

9. Educação Especial: A atenção às diferenças individuais 

A atenção às diferenças individuais e o atendimento escolar implicam uma 

flexibilização da organização escolar, das estratégias de ensino, da gestão dos recursos e 

do currículo, de forma a proporcionar o desenvolvimento de todos os alunos, de acordo 

com as características pessoais e as necessidades individuais de cada um, e de acordo 

com o elencado no Decreto-Lei n.º 3/2008, de 07 de Janeiro.  

Para alcançar o sucesso educativo dos alunos da Educação Especial, a nível social, 

emocional, funcional e académico, a Educação Especial promove:  

- o recurso a estratégias e metodologias diferenciadas, atendendo à especificidade da 

problemática do aluno;  

- a monitorização e avaliação do Programa Educativo Individual (PEI) de cada aluno, com 

o intuito de aferir o cumprimento e eficácia das medidas educativas definidas;  

- as áreas curriculares especiais que não incluem a estrutura comum; 

- a integração dos alunos com Necessidades Educativas Espaciais (NEE) nas atividades 

do Plano de Turma e do Plano Anual de Atividades;  

- a participação das alunos em atividades organizadas na biblioteca, clubes e ateliê  e 

ainda no desporto escolar; 

- o envolvimento parental na elaboração e na operacionalização do currículo. 

          A Educação Especial integra e dinamiza: 

- projetos que visam a inclusão dos alunos com NEE;  

- projetos que visam promover nos alunos com NEE, competências no âmbito da saúde e 

sexualidade.  

A oferta de apoio aos alunos com NEE abrange todos os jardins-de-infâncias e as 

escolas do Agrupamento. 

Para promover o apoio à aprendizagem dos alunos com NEE a Educação Especial: 

- colabora com as educadoras e professores do ensino regular, conselhos de 

docentes/grupo/turma de turma, encarregados de educação, técnicos de saúde e sociais, 

técnicos dos Centros de Recursos para a Inclusão (CRI), na definição e implementação de 

medidas e intervenções específicas, de concretização do PEI; 
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 -  apoia em regime direto os alunos com NEE, devidamente justificadas no seu PEI; 

- promove a colaboração dos Assistentes Operacionais na formação sócio-afectivo e 

funcional dos alunos com NEE (é de referir, que o PEI orienta a operacionalização do 

processo ensino/aprendizagem dos alunos); 

- apoia em regime direto os alunos com as medidas do Currículo Especifico Individual 

(CEI), nas áreas específicas, nomeadamente a emocional, a social, a funcional e a 

académica; 

-  apoia em regime direto os alunos que se encontram ao abrigo do Decreto – Lei 3/2008, 

de 7 de janeiro que, embora não integrando nas suas medidas educativas um CEI, 

necessitam de apoio às áreas específicas da motricidade, sócio-afetivo e cognitiva;  

Para o ano letivo de 2015/16 a Educação Especial pretende continuar as relações 

de parceria entre os elementos do Departamento Curricular, entre a escola e outras 

entidades, nomeadamente, CMPV, LIPOR, MAPADI, CENTRO HOSPITALAR, 

BOMBEIROS e CENTRO DE SAÚDE. 

 

10. Atividades de Enriquecimento Curricular no pré-escolar e no 1º Ciclo  

Para a lecionação das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo, o 

Agrupamento assinou um protocolo com a Autarquia. Através deste protocolo o 

Agrupamento apresenta uma autonomia da gestão horária das atividades. 

Os docentes responsáveis pelas AEC´s reúnem com os professores titulares de 

turma, no 1º Ciclo e com os representantes das respetivas áreas disciplinares do 2º ciclo, 

num registo de articulação curricular vertical. 

As AEC´s, no pré-escolar são uma oferta da Autarquia e possuem a carga horária 

semanal de acordo com o quadro VI e ocorrem no período da componente letiva. 

 

Quadro VI- MATRIZ CURRICULAR – Pré - Escolar – AEC (semanal) 

 Pré-escolar 

Inglês 1 hora 

Música 1 hora 

AFD 1 hora 

TOTAL 3 horas 
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As AEC´s, NO 1º Ciclo possuem a carga horária semanal de acordo com o 

quadro VII. 

 

Quadro VII- MATRIZ CURRICULAR – 1º CICLO – AEC (semanal) 

  

1º Ano 

 

2º Ano 

 

3º Ano 

 

4º Ano 

 

Inglês 

 

1 hora 

 

2 horas 

 

- 

 

- 

 

Música 

 

2 horas 

 

1 hora 

 

2 horas 

 

2 horas 

 

AFD 

 

2 horas 

 

2 horas 

 

1 hora 

 

1 hora 

 

TOTAL 

 

5 horas 

 

5 horas 

 

3 horas 

 

3 horas 

 

  

11. Circuitos de Informação e Comunicação 

Sabemos que em qualquer organização, e em particular numa escola, o sucesso de 

muitas medidas decorre da capacidade de as divulgar e de as tornar percetíveis para 

todos. No Agrupamento de Escolas Cego do Maio há uma diversidade de intervenientes, 

nomeadamente com diferentes idades, logo com diferentes estádios de desenvolvimento, 

que torna a necessidade de implementar sistemas de comunicação eficientes e eficazes. 

Este ano letivo, foram sentidas como áreas a desenvolver: a melhoria da comunicação 

interna entre a comunidade escolar, criação de formas de incremento e facilitação do 

trabalho colaborativo entre os docentes e criação de mecanismos que permitam a 

divulgação das inúmeras atividades/projetos que são levados a cabo. 

Deste modo, estão implementadas as seguintes formas de comunicação: 

a) O correio eletrónico é um meio de comunicação que se pretende privilegiar cada 

vez mais para se fazer chegar algumas informações ou avisos em particular a 

professores, pais representantes de cada turma, às associações de pais e 

encarregados de educação e alunos/ delegados. Para este fim, está implementado 

um endereço de e-mail institucional para cada docente; 

b) O Sítio da escola na Internet procura disponibilizar informação útil e atualizada a 

todos os elementos da comunidade educativa. Procura-se que venha a tornar-se um 

espaço de informação dinâmico onde se divulgam as atividades que se vão 

desenvolvendo no AECM; 
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c)  A plataforma Moodle ou Classroom da escola é implementada com o objetivo de 

potenciar o ensino aprendizagem para além do âmbito da sala de aula, instituindo-

se como estratégia dinâmica com os alunos privilegiando a mobilização das suas 

competências tecnológicas. Fomenta de igual forma o trabalho colaborativo de 

pares, numa clara partilha de recursos e de estratégias pedagógicas entre alunos e 

docentes da escola; 

d)  O GIAE-online implementado possibilita à comunidade escolar consultar 

informação relativa à Instituição Escolar e ao seu educando, nomeadamente a 

utilização do cartão de estudante para a aquisição de senhas para os discentes 

almoçarem na cantina; 

Todos os membros da comunidade escolar são possuidores de um cartão eletrónico 

que lhes permite ser identificados no espaço escolar, fazer compras e pagamentos de 

serviços e registar a entrada e saída da escola, no caso do pessoal não docente e 

discente. 

 
 

12. Apoios às aprendizagens 
 

12.1 Apoio Individual ou em pequeno grupo 

É prestado apoio individual ou em pequeno grupo a alguns alunos que integram a 

Educação Especial, ou outros, que revelem dificuldades acentuadas de aprendizagem nas 

disciplinas de Português, Matemática e Inglês. O apoio pedagógico personalizado para 

reforço e desenvolvimento de competências específicas pode ainda ser prestado, 

consoante a gravidade da situação dos alunos e a especificidade das competências a 

desenvolve, pelo docente da Educação Especial. 

No 1º ciclo o apoio educativo é prestado em pequeno grupo ou individualmente, por 

um professor durante a componente letiva do aluno preferencialmente nas horas de apoio 

ao estudo com particular enfoque no 1º e 2º anos de escolaridade. 

 

12.2. Reforços Curriculares – Ensino Básico 

O reforço curricular poderá existir, com particular enfoque no ano terminal de ciclo 

de escolaridade em disciplinas sujeitas a prova final nacional.  

Anualmente serão analisadas as diferentes situações e tomada a decisão, em função do 

cumprimento dos programas, dos resultados académicos nas disciplinas. 
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13. Estrutura Escolar “Aprender a Aprender”  a pensar 

  A Estrutura Escolar “Aprender a Aprender” a pensar, faz parte do horário semanal 

dos alunos e sempre que possível no final do turno da manhã ou no início do da tarde. A 

sua frequência é opcional e depende da autorização do encarregado de educação, e faz 

parte dos horários semanais, dos alunos e dos professores. No início do ano letivo é 

apresentado aos encarregados de educação a proposta de frequência desta estrutura, 

tendo os mesmos de manifestar anuência ou recusa. Por um lado, a Estrutura Escolar 

“Aprender a Aprender” a pensar tem como objetivo apoiar alunos na consolidação das 

aprendizagens, por indicação do, respetivo, Conselho de Turma. Por outro lado, é 

apresentado aos encarregados de educação a proposta de frequência desta Estrutura 

Escolar para o desenvolvimento de competências no âmbito de outras áreas do saber. Ao 

longo do ano letivo os professores podem propor a frequência desta Estrutura Escolar para 

outros alunos que revelem dificuldades. 

Após a inscrição/autorização o aluno fica obrigado ao dever de assiduidade e 

cumprimento do plano de trabalho escolar proposto. 

 

14. Princípios Orientadores na Avaliação dos Grupos/ Alunos 

 

I. ENQUADRAMENTO LEGAL 

II.  

14.1. Mecanismos de avaliação na Educação Pré-Escolar  

De acordo com o Decreto-Lei nº 241/2001, de 30 de Agosto - Perfil Específico de 

Desempenho Profissional do Educador de Infância (II, ponto 3, alínea c) e o documento de 

“Procedimentos e práticas organizativas e pedagógicas na avaliação na educação pré-

escolar”, da DGIDC, a avaliação, na Educação Pré-Escolar, é essencialmente formativa, 

entendida como um processo de recolha de informação pertinente, sobre cada criança e 

grupo, obtida através da observação sistemática e contínua, posteriormente refletida, 

permitindo ao educador tomar decisões que suportem a intencionalidade educativa que 

caracteriza a sua atividade profissional. Esta dinâmica desenvolve-se no sentido de 

adequar o processo educativo às necessidades da criança e do grupo e potenciar a 

progressão das suas aprendizagens, baseada nos fundamentos das Orientações 

Curriculares, tendo como indicadores:  

a) O desenvolvimento e aprendizagem como vertentes indissociáveis;  
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b) O reconhecimento da criança como sujeito do processo educativo;  

c) A construção articulada do saber;  

d) A exigência de resposta a todas as crianças – pedagogia diferenciada.  

O conhecimento do contexto familiar e do meio em que a criança está inserida, 

potenciado pelo trabalho desenvolvido pelas monitoras, é fundamental no sentido de 

compreender as suas características adequando o processo educativo às suas 

necessidades. A observação contínua e o recurso às formas de registo das crianças serão 

instrumentos determinantes.  

O registo de avaliação do desenvolvimento das crianças será global, informativo e 

qualitativo e incidirá nas intencionalidades pedagógicas, competências e aprendizagens 

essenciais definidas no Perfil de Competências para as crianças dos JI do Agrupamento.  

No final de cada período será feita a avaliação individual de cada criança mediante o tipo 

de registo escrito proposto pelo Departamento da Educação Pré-Escolar e aprovado pelo 

Conselho Pedagógico. Essa avaliação será comunicada, no final de cada período letivo, 

aos Pais/Encarregados de Educação, no dia indicado para esse efeito. 

No final do ano letivo será entregue, em reunião marcada para o efeito aos docentes 

do 1ºciclo uma avaliação escrita relativamente ao desenvolvimento, aprendizagens, 

percurso e evolução das crianças que ingressam no 1º ano de escolaridade. 

 

14.2. Mecanismos e Critérios Gerais de Avaliação dos alunos nos 1º, 2º e 3º Ciclos 

A avaliação das aprendizagens dos alunos do Ensino Básico é regulada pelos 

seguintes documentos: 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações elencadas pelo Decreto-

lei nº 91/2013, de 10 de julho e o Despacho Normativo nº 17-A/2015, de 22 de Setembro e 

Despacho normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril. 

Compete ao Conselho Pedagógico enquanto órgão de gestão pedagógica da 

escola, definir, anualmente, os Critérios Gerais de Avaliação, como se pode observar no 

quadro VI, e aprovar os critérios de cada disciplina sob proposta dos grupos de 

recrutamento. Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns no interior do 

Agrupamento de Escolas, sendo operacionalizados pelo Conselho de Docentes no 1º Ciclo 

e pelo Conselho de Turma, nos 2º e 3º Ciclos. Estes órgãos analisam as avaliações 

propostas por cada professor Titular de Turma, no 1º ciclo, e por cada professor em cada 

Conselho de Turma relativamente à disciplina que leciona, sendo o órgão respetivo 

responsável pela classificação atribuída ao aluno no final de cada período. 
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15.Domínios de referência na avaliação 

A avaliação da aprendizagem dos grupos/alunos do Agrupamento de Escolas Cego 

do Maio, de acordo com o definido nos princípios enunciados, abrange os seguintes 

domínios: 

15.1.No Pré –Escolar – o domínio do saber fazer (competências e conhecimentos) e 

o  domínio do saber estar (atitudes e valores); 

15.2. Nos 1º, 2º e 3º ciclos, os domínios e respetiva ponderação por ano de 

escolaridade são observados no quadro VIII. 

Quadro VIII- Critérios gerais de avaliação 

 

 

Domínios 

Parâmetros 
de 

Desempenho 
escolar 

Ponderação Instrumentos 
de 

Avaliação 
1º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

5º 
Ano 

6º 
Ano 

7º 
Ano 

8º 
Ano 

9º 
Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saber 
e 

Saber 
Fazer 

- Domínio dos 

conteúdos; 

- Identificação e 

relacionamento dos 

conhecimentos; 

- Pesquisa, seleção 

e tratamento da 

informação; 

- Domínio de 

conceitos, 

procedimentos e 

vocabulário 

específico; 

- Utilização de 

diferentes técnicas 

de comunicação; 

-Domínio da 

expressão oral e 

escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fichas 

Formativas; 

- Registos de 

Observação; 

- Trabalhos 

Práticos; 

-Fichas de 

Trabalho; 

- Trabalhos de 

Pesquisa 

 
 

Saber Ser 
e 

Saber 
Estar 

- Responsabilidade; 

- Empenho; 

-Participação; 

- Autonomia; 

- Civismo. 

 

 

30% 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 
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15.3. Princípios da Avaliação dos alunos nos 1º, 2º e 3º Ciclos 

 

Os objetivos curriculares da aprendizagem incluem, em todas as disciplinas, o 

desenvolvimento de competências nos domínios dos conhecimentos disciplinares, das 

capacidades e das atitudes e valores que contribuam para uma formação e uma educação 

sólidas. 

São de valorizar aspetos como o trabalho em equipa e a intervenção no mundo 

circundante, segundo os valores da cidadania, da democracia e da formação humanista. 

A avaliação das aprendizagens orienta-se pelos seguintes princípios: 

 

a)  Da Consistência 

A avaliação deve ser parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e ser 

coerente com ele. 

As tarefas e atividades de avaliação devem, ser reflexo das atividades de ensino e 

de aprendizagem dos alunos. 

Defende-se uma evolução na aprendizagem que privilegie a resolução de problemas ou 

atividades investigativas, para além da memorização e repetição e uma evolução no 

ensino em direção ao questionar e ouvir, mais do que apenas dizer, bem como mudança 

nas expetativas no sentido da compreensão, do uso de conceitos e procedimentos e da 

resolução de problemas. 

 

b)  Do Incremento da Qualidade das Aprendizagens 

Embora a avaliação seja feita com várias finalidades, o seu principal objetivo é 

promover a aprendizagem dos alunos e informar os professores para a tomada de 

decisões sobre o ensino ministrado. 

A avaliação deve, portanto, permitir ao aluno ser um elemento ativo, reflexivo e 

responsável da sua aprendizagem e ao professor providenciar oportunidades e meios que 

facilitem essa aprendizagem, devendo, para isso, propor aos alunos um conjunto de 

tarefas de extensão e estilos variáveis, algumas individuais e outras realizadas em trabalho 

cooperativo, de modo que, no conjunto, reflitam equilibradamente as finalidades do 

currículo. 
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c)  Da Transparência 

A informação sobre o processo de avaliação deve estar disponível para todos 

aqueles que por ele são afetados. Os professores devem reunir-se para discutir os 

objetivos da aprendizagem, as expetativas, o trabalho dos alunos e os critérios de 

classificação. Uma avaliação transparente envolve a partilha de responsabilidades pelos 

alunos, pelos professores e pelos encarregados de educação. 

Neste sentido, e em particular os testes realizados incluem obrigatoriamente 

somente as menções respetivas.  

A menção, a incluir nos testes, nas fichas formativas e de trabalho, nos registos de 

observação, nos trabalhos práticos, nos trabalhos de pesquisa, relatórios e de outros 

expressos nos respetivos critérios de disciplina tem que estar de acordo com a 

classificação que se observa no quadro IX. 

 

Quadro IX- Menções a incluir nos instrumentos de avaliação dos alunos 

 

Menções Percentagens 

Insuficiente 0% a 49% 

Suficiente 50% a 69% 

Bom 70% a 89% 

Muito Bom 90% a 100% 

 
 

d) Da Continuidade 

A cada professor é pedido que se assegure de que, em cada momento, esteja 

munido dos registos e dos argumentos justificativos das avaliações feitas. Os resultados da 

avaliação de um aluno destinam-se a informar o próprio aluno, o professor, os 

encarregados de educação e a escola, a respeito do seu progresso nos diferentes 

domínios de aprendizagem. 

Considera-se que a classificação do 2.º Período deverá refletir a apreciação do trabalho 

desenvolvido pelo aluno, desde o início do ano lectivo, dando a justa valorização à 

evolução verificada. 

Deve ser claro para todos os intervenientes no processo, que é no fim do 3.º Período se 

faz a avaliação global final do ano letivo, tendo conta o peso relativo de tudo o que o aluno 
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realizou, fazendo-se, "um juízo globalizante" sobre o grau de desenvolvimento que atingiu, 

tendo como referência as metas fixadas. 

 

e)  Da Diversidade de Técnicas e Instrumentos de Avaliação 

No processo de avaliação, deve recorrer-se a uma diversidade de modos e 

instrumentos de avaliação: observação do trabalho na aula, relatórios e outras produções 

escritas, testes, situações de discussão e outras comunicações orais, projetos, etc. As 

práticas pedagógicas devem valorizar tarefas que promovam o desenvolvimento do 

raciocínio dos alunos. 

A aprendizagem deve ser reforçada, sempre que possível, com a utilização de 

materiais que impliquem o envolvimento do aluno, nomeadamente materiais e tecnologias 

diversas. A utilização do manual deve promover a capacidade de autoaprendizagem e o 

espírito crítico dos alunos. 

Dado o valor relativo dos instrumentos de avaliação há que ter em conta a avaliação 

informal mais ou menos intuitiva que ocorre durante o processo de aprendizagem. 

A utilização repetida e exclusiva de um mesmo tipo de instrumento de avaliação não 

permite ver o estudante sob todos os ângulos, o que pode induzir em erros. Se há alunos 

que evidenciam melhor as suas competências com um determinado tipo de instrumento, 

cumpre ao professor prepará-los para poderem responder o mais adequadamente 

possível, a qualquer instrumento utilizado. 

Há que saber dosear a utilização de técnicas e instrumentos de avaliação, 

racionalizando-os no sentido de potenciar o seu valor e esbater as dificuldades do seu uso. 

O cumprimento rigoroso dos princípios anteriormente enunciados não invalida que a 

avaliação dos alunos seja um processo complexo. 

 

f) Da Diversidade dos Intervenientes 

Intervêm no processo de avaliação do 1º ciclo o Conselho de Docentes e, nos 2º e 

3º ciclos o Conselho de Turma, responsáveis pela organização do ensino e da 

aprendizagem, envolvendo, quando necessário, os técnicos dos serviços especializados 

de apoio educativo e outros docentes implicados no processo de aprendizagem dos 

alunos. 

A avaliação sumativa exprimirá uma interpretação tão rigorosa quanto possível dos 

dados colhidos durante o processo de ensino aprendizagem em que se observaram, e 

continuamente se comunicaram, não apenas as aquisições do domínio cognitivo mas 
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também as atitudes e capacidades, ou seja, exprimirá o saber, o saber fazer, o saber ser, o 

saber estar. Importa ainda ter presente que, ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem, os alunos manifestam competências que não são do domínio disciplinar 

restrito. São competências transversais que também têm expressão na avaliação sumativa 

e, portanto, tem que ser tomadas em conta, nomeadamente a educação para a cidadania, 

a compreensão e expressão em língua portuguesa e a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação. 

 

16. AVALIAÇÃO NO ENSINO BÁSICO 

No 1º, Ciclo do Ensino Básico, a informação resultante da avaliação sumativa 

interna, nos 1º, 2º ,3º  4º anos de escolaridade, conduz à atribuição de uma menção 

qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, a qual 

tem que ser acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno. 

  Nos 2º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, a informação resultante da avaliação sumativa 

interna, conduz à atribuição de uma classificação, numa escala de níveis de 1 a 5, em 

todas as disciplinas e de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno. 

Avaliação sumativa externa implica a realização anual das seguintes provas, da 

responsabilidade do Ministério da Educação:  

Nos 2º,5º e 8º anos os alunos realizam provas de aferição nas disciplinas de 

Português e de Matemática;  

No 9º ano os alunos realizam provas finais nas disciplinas de Português e de 

Matemática. 

 

16.1. Ponderações 

Em respeito pelos normativos e pelas considerações anteriores, é definida a sua 

distribuição e ponderação dos diferentes domínios de avaliação: 

Cada grupo disciplinar explicitará, relativamente às diferentes disciplinas que leciona, 

tendo em conta, a forma como é distribuída a percentagem correspondente a cada um dos 

domínios e a forma como surge, em cada momento de avaliação, a evolução da 

aprendizagem do aluno. 

Todas as situações de exceção ao anteriormente definido devem ser alvo de conveniente 

fundamentação e posterior análise e aprovação em conselho pedagógico. 

 

 



30 
 

16.2 Critérios específicos de avaliação 

Estes critérios serão definidos anualmente em grupo disciplinar e aprovados no 

conselho pedagógico para cada ano letivo. Cada professor dará conhecimento aos seus 

alunos dos critérios específicos de avaliação definidos para a sua disciplina e o Professor 

Titular/Diretor de Turma dará conhecimento dos critérios gerais. Os critérios gerais estarão 

disponibilizados para consulta na página web do Agrupamento de Escolas e na plataforma 

online. 

Relativamente aos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro, artº  

20º, a sua avaliação decorre mediante o explicito no seu PEI, que pode consistir na 

alteração de tipo de provas, dos instrumentos de avaliação e certificação, bem como das 

condições de avaliação, no que respeita, entre outros aspetos às formas e meios de 

comunicação e à periodicidade, duração e local da mesma. Os alunos com CEI, artº 21º, 

não estão sujeitos ao regime de transição de ano escolar nem ao processo de avaliação 

característico do regime educativo comum, ficando sujeitos aos critérios específicos de 

avaliação definidos no respetivo PEI. 

 

16.3. Critérios de Retenção e de Progressão dos Alunos nos 1º, 2º e 3º Ciclos 

16.3.1.A decisão de progressão de um aluno ao ano de escolaridade seguinte é uma 

decisão pedagógica, que tem que ser tomada pelo Professor Titular/Conselho de 

Docentes, no 1º ciclo, e Conselho de Turma, nos  2º e 3º Ciclos, considerando que:  

a) Nos anos terminais de ciclo, o aluno desenvolveu as competências necessárias 

para prosseguir com sucesso os estudos no ciclo ou nível de escolaridade 

subsequente;  

b) Nos anos não terminais de ciclo, as competências demonstradas permitem ao aluno 

prosseguir com sucesso, para o final do respetivo ciclo.  

16.3.2. No 1º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido 

ultrapassado o limite de faltas injustificadas e, após cumpridos os procedimentos previstos 

no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o professor titular em articulação com o Conselho de 

Docentes, decida pela retenção do aluno.  

16.3.3. Nos 2º e 3º anos de escolaridade apenas há lugar a retenção, numa das 

seguintes circunstâncias: 

a) O aluno tiver ultrapassado o limite de faltas, após cumpridos os procedimentos 

previstos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o Professor Titular em articulação com o 

Conselho de Docentes, decida pela retenção do aluno; 
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b) Após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e 

aplicadas medidas de apoio para garantir o seu acompanhamento face às primeiras 

dificuldades detetadas, o Professor Titular de Turma, em articulação com o Conselho de 

Docentes, decide e sustenta que a retenção desse aluno é mais benéfica para o seu 

progresso educativo, uma vez que esta decisão possui um carácter pedagógico e só pode 

ser considerada a título excepcional; 

c) Tenha obtido simultaneamente menção Insuficiente nas disciplinas de Português e 

Matemática. 

 

16.3.4. No final do 1.º ciclo o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, quando: 

  a) Tenha obtido menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 

e de Matemática; 

  b) Tenha obtido menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, 

cumulativamente, menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 

c) Tenha ultrapassado o limite de faltas, após cumpridos os procedimentos previstos 

no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o Professor Titular em articulação com o 

Conselho de Docentes, decida pela retenção do aluno. 

 

16.3.5. No final dos 2.º e 3º ciclos o aluno Não Progride e obtém a menção de Não Aprovado, 

quando: 

 a) Tenha obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas disciplinas de 

Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;  

b) Tenha obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas. 

 

16.3.6. Nos anos não terminais dos 2º e 3º Ciclos, o aluno Não Transita, salvo casos 

excecionais devidamente fundamentados pelo Conselho de Turma quando se encontre 

numa das seguintes situações: 

a) Obtiver mais de 3 classificações inferiores a 3; 

b) Obtiver 3 classificações inferiores a 3 desde que integrem cumulativamente as 

disciplinas de Português e Matemática. 

 

16.3.7. O parecer sobre a avaliação dos alunos a emitir pelo Conselho de 

Docentes/Turma deve resultar do consenso dos professores que o integram. Caso não 
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exista consenso deve proceder-se a votação nominal, não havendo lugar a abstenção, 

sendo registado na ata o resultado da votação. 

A oferta complementar – Raciocínio Matemático - no 7º ano de escolaridade e - 

Formação Cívica – nos restantes anos de escolaridade, bem como a disciplina de 

Educação Moral e Religiosa, não são consideradas para efeitos de progressão. 

 

17. Competências das estruturas de coordenação e supervisão 

As diferentes estruturas de coordenação e supervisão existentes na escola, bem 

como as suas competências encontram-se definidas em Regulamento Interno. 

 

18. Serviços de Apoio Socioeducativo 

Os Serviços de Apoio Socioeducativo destinam-se a promover a existência de 

condições que assegurem a plena integração dos alunos. As competências destes 

serviços encontram-se definidas em Regulamento Interno. De entre estes são de referir: 

 

18.1.Equipa Multidisciplinar (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) e Gabinete de 

Apoio e Informação ao aluno (GAPA) 

Este serviço existente na escola desde o ano letivo 2013/14 e é da responsabilidade 

de professores da escola, com a colaboração da Psicóloga e de Técnicos Especializados 

da Cruz Vermelha; 

 

18.2. Serviço de Psicologia 

No ano letivo 2015-16 foram atribuídas 20 horas para a contratação de um 

psicólogo. Tendo, dentro do possível, apoiar alunos em contexto de consulta de psicologia, 

elaborar relatórios técnicos- pedagógico e proceder à orientação vocacional de alunos; 

 

18.3. Ação Social Escolar 

A Ação Social Escolar é um serviço administrativo que tem por objetivo dar 

execução às medidas de combate à exclusão social escolar a nível local. A este nível, 

compete-lhe ainda atuar de modo a promover a igualdade de oportunidades dos jovens no 

acesso ao ensino básico; 
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18.4. Bibliotecas  

Trata-se de espaços de livre acesso onde se concentram variados recursos 

educativos multimédia, que funcionam como núcleos dinamizadores da vida escolar, no 

âmbito da informação, educação, cultura e lazer. Destinam-se à consulta e produção de 

documentos em diferentes suportes, dispondo de espaços flexíveis e articulados, 

equipamento específico e fundo documental diversificado e catalogado; 

 

19. Apoios Educativos 

19.1. Apoios enquadrados no Decreto-Lei n.º 3/2008, 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, 

de 12 de maio 

O Apoio Educativo Especializado consiste na adaptação das condições em que se 

processa o ensino-aprendizagem dos alunos com necessidades educativas específicas. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 

12 de maio o apoio educativo consiste na adequação do processo educativo dos alunos, 

que no seu percurso escolar necessitem de reforço nas suas aprendizagens ou introdução 

de áreas específicas, como complemento ao currículo. Esta modalidade de apoio refere-se 

àquele que é prestado pelos professores do ensino regular e que é previsto no Relatório 

Circunstanciado de final de ano letivo, de cada aluno  

 

20. Projetos / Atividades de enriquecimento curricular 

Os projetos e atividades de enriquecimento curricular que se desenvolvem na/pela 

Escola visam o enriquecimento académico, incidindo em conteúdos/competências dos 

currículos mas também no domínio desportivo, artístico, científico, da promoção de 

normas, atitudes e valores conducentes à educação física e desportiva, à inserção dos 

educandos na comunidade e a uma cidadania reflexiva. A coordenação de projetos estará 

a cargo de um professor designado pela Diretora. 

 

21. Educação para a Saúde 

Para dar resposta às leis emanadas pelos Ministérios da Educação e Ciência e da 

Saúde, surgiu na escola o Projeto da Educação para a Saúde, projeto transversal e 

multidisciplinar, que pretende educar para estilos de vida saudáveis, sensibilizando os 

jovens para escolhas individuais, conscientes e responsáveis nas temáticas da 

alimentação e atividade física, do consumo de substâncias psicoativas (tabaco, álcool e 
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drogas), da sexualidade e das infeções sexualmente transmissíveis e da violência em meio 

escolar e saúde mental. 

Este projeto pretende manter de forma sustentada uma intervenção preventiva, com 

o envolvimento e participação dos alunos, e a colaboração de parcerias, com entidades 

externas à escola, que desenvolvam atividades no âmbito da informação e formação na 

área da saúde. Propõe estratégias de intervenção contínua que garantam maiores 

repercussões nos ganhos de saúde e no desenvolvimento de competências que 

contribuam para a adoção de estilos de vida saudáveis. 

 

22. Jornal “MAR DE LETRAS” – wikijornal.com 

Com a participação de alunos e professores, este jornal pretende refletir a dinâmica 

educativa e formativa do Agrupamento de Escolas. 

 

23. Clubes 

23.1. Clube de Teatro 

Atividade extracurricular conta com a participação de alunos dos 2.º e 3º ciclos de 

ensino com o objetivo de desenvolver capacidades de expressão dramática, de 

relacionamento com os outros e consigo próprio. É de referir, que a produção e 

apresentação de pequenas peças de teatro têm tido grande acolhimento, quer por parte 

dos alunos, quer da comunidade escolar. 

 

23.2. Clube de Línguas 

Concebido como um espaço onde são desenvolvidas atividades de 

complemento/enriquecimento curricular, este Clube reveste-se de uma natureza 

eminentemente lúdica e cultural, incidindo particularmente nos domínios artístico, científico 

e da informação. Deve promover normas, atitudes e valores conducentes a uma cidadania 

refletida, critica, criativa e prática.  

 

23.3. Atelier de Artes 

O Atelier de Artes é um projeto que tem como objetivo fomentar e desenvolver a 

criatividade, o sentido estético, assim como o gosto pela arte, contribuindo para o 

enriquecimento da expressão pessoal, social, cultural e artística dos alunos. 
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23.4. Clube de Música 

O clube de música surgiu como forma de continuar o trabalho realizado em anos 

anteriores. 

Com atividades mais diversificadas, pretende-se desenvolver progressivamente as atitudes 

e capacidades dos alunos, proporcionando-lhes momentos lúdicos, de criatividade e 

comunicação, e de aquisição de conhecimentos.  

23.5. Clube de Ciências 

Educar hoje, é proporcionar ao aluno situações/condições para que este desenvolva 

competências que lhe permitam integrar e compreender as múltiplas realidades em que se 

move. Pretende-se em última estância que o indivíduo “se construa” como um cidadão 

ativo e participativo da sociedade atual, analítico e crítico perante as suas envolvências, 

consciente dos desafios que se lhe colocam e responsável em relação a si, aos outros e ao 

Ambiente. Nesta perspetiva, o Clube de Ciências pretende constituir uma outra oferta 

educativa que proporcione a quem nele participa percursos diversificados e aliciantes que 

facilitem o seu desenvolvimento enquanto aluno e enquanto pessoa. 

23.6. Clube de Matemática 

A matemática desempenha um papel fulcral na sociedade atual. É fator de 

sabedoria e de desenvolvimento. Estimula e promove o raciocínio estruturado aplicado aos 

problemas concretos do quotidiano. É vulgar ouvir os alunos dizer que "a matemática é 

difícil" ou que "a matemática é só para inteligentes". O "mito" foi criado! Vamos 

desmistificá-lo. É nossa convicção que este Laboratório de Matemática (LabMat) virá 

ajudar-nos nesta árdua tarefa de ensinar cada vez melhor a matemática, num ambiente 

dinâmico e interativo. O LabMat será utilizado como um espaço lúdico e de promoção de 

competências por parte dos alunos. Com este projeto pretendemos que os alunos 

aprendam e gostem cada vez mais de matemática e que a escola seja para eles um local 

atraente. O LabMat proporcionará a diversificação dos processos de ensino-aprendizagem 

e privilegiará uma pedagogia ativa na disciplina de matemática, que doutras formas 

dificilmente se concretizaria na sua plenitude. 

23.7. Clube de Programação e Robótica 

O Clube de Programação e Robótica surge na sequência do desafio lançado através do 

prémio ”Portugal, País de Excelência em Engenharia” promovido pela COTEC e com o incentivo da 

Diretora do Agrupamento de Escolas. 
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São vários os objetivos que justificam a criação deste Clube nos quais se incluem os que 

levaram à criação do referido prémio, a saber:  

 Tem vindo a aumentar a necessidade de engenheiros, tanto em Portugal como nos restantes 

Estados-membros da União Europeia*; 

 Contrariar a insuficiência do número de engenheiros relativamente à procura no mercado de 

trabalho, tanto em Portugal como na União Europeia;  

 Promover o gosto pelas engenharias em fases precoces do percurso escolar dos alunos 

24. Outras iniciativas de cariz literário, artístico 

No Agrupamento existe a cultura da resposta ao desafio através da participação em 

diferentes projetos, de iniciativa interna, do Ministério da Educação ou de outra instituição. 

Assim, para além dos projetos/iniciativas acima descritos, os alunos participam, nos 

seguintes desafios:  

Projeto Escola da Minha Vida  

Concurso Nacional de Leitura  

Projeto Ciência em Movimento  

Concurso “Conta-nos uma história!” 

Jogos Desportivos Municipais, intermunicipais e nacionais. 

Cantar o Natal na biblioteca. 

 

25. Desporto Escolar 

O Desporto Escolar tem como objetivo promover as atividades no interior da 

comunidade escolar, bem como a interatividade com o meio circundante. No âmbito do 

Desporto Escolar, na EB 2,3 Cego do Maio, existe a oferta de: badminton, corrida e perícia 

de patins, ténis de mesa, boccia e multi-atividades. O Desporto Escolar promove atividades 

de complemento curricular em estreita ligação com a disciplina de Educação Física. 

 

26. Avaliação do sucesso académico como um processo a integrar na rotina 

avaliativa da instituição escolar. 

a) Refletir sobre as potencialidades da avaliação do Sucesso Académico na regulação 

da ação educativa; 

b) Criar as condições para o envolvimento dos diferentes atores em torno da avaliação 

do Sucesso Académico; 
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c) Atribuir coerência e, por sua vez, intencionalidade à avaliação do Sucesso 

Académico, de modo a poder assumir-se como um processo capaz de fomentar a 

melhoria das práticas pedagógicas; 

d) Adotar procedimentos de análise dos resultados da informação relativa à avaliação 

da aprendizagem dos alunos, proporcionando o desenvolvimento de práticas de 

autoavaliação da escola que visem a melhoria do seu desempenho; 

e) Monitorizar a evolução dos resultados do agrupamento, comparar os resultados 

entre escolas e definir as metas a alcançar em cada ano letivo (A Equipa de 

Autoavaliação Interna). 

 

 

 

Analisado e aprovado pelo Conselho Pedagógico, realizado no dia 5 de julho, de 2016 

 

                                                                            A Presidente do Conselho Pedagógico 
                                                                           

                                                                            Dra. Amália Fernandes 

 

Analisado e aprovado pelo Conselho Geral, realizado no dia 21 de julho, de 2016 

 

                                                                       O Presidente do Conselho Geral 

 
                                                                       Dr. José Carlos Moura 

 

 


