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1. Introdução 
 

O Projeto Curricular de Agrupamento (PCA) é o documento que define as estratégias de desenvolvimento do 

currículo, visando adequá-lo à realidade a que o mesmo se destina. Segundo Maria do Céu Roldão, “por projeto 

curricular entende-se a forma particular como, em cada contexto, se reconstrói e se apropria um currículo face a uma 

situação real, definindo opções e intencionalidades próprias, e construindo modos específicos de organização e gestão 

curricular, adequados à consecução das aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos daquele 

contexto” 
1
. Por isso, este documento é essencialmente um instrumento de trabalho, que define e sintetiza as opções 

curriculares, dentro dos limites estabelecidos a nível nacional, a organização das diversas áreas e disciplinas do 

currículo, as cargas horárias, os tempos letivos, a distribuição do serviço docente, entre outros aspetos, de forma a 

viabilizar os grandes objetivos preconizados no Projeto Educativo do Agrupamento (PEA). 

A existência deste documento reconhece às escolas e aos seus professores funções que se afastam do 

simples cumprimento de um currículo definido a nível nacional, que se supunha desenvolver de forma idêntica em 

todas as escolas, independentemente dos contextos em que estas se inserem, dos recursos que apresentam e da 

população que as frequenta. Por isso, este instrumento de gestão pedagógica incorpora uma diversidade de situações 

e uma flexibilização de percursos e meios de formação. Procura, igualmente, a qualidade do ensino e a capacidade de 

corresponder às situações reais e de mobilizar recursos locais, prevendo o envolvimento das escolas e dos seus 

agentes na procura de caminhos, que se ajustem às necessidades reais e que propiciem uma formação com sentido 

para todos os alunos 
2
. Como tal, fomenta uma cultura de reflexão e de análise dos processos de ensinar e de fazer 

aprender, bem como o trabalho cooperativo entre os professores e outros atores educativos, geradores de 

intervenções de melhor qualidade. 

É um documento pedagógico que se pretende útil e pertinente, em constante processo de construção e de 

avaliação, de modo a cumprir os objetivos propostos e a integrar novas prioridades que o Agrupamento venha a 

estabelecer para a sua ação. Pretende ser um instrumento funcional entre os objetivos definidos no PEA e os Planos 

de Turma (PT). 

                                                
1 M. do Céu Roldão, Gestão Curricular, Fundamentos e Práticas, ME/DEB, Lisboa, 1999, p. 44. 
2
 Carlinda Leite, Projecto Educativo de Escola, Projecto Curricular de Escola, Projecto Curricular de Turma. O que têm de comum? O que os 

distingue?, Fátima, 2000, pp. 1-2. 
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2. Finalidades 
 

Este Projeto Curricular de Agrupamento assenta no Projeto Educativo de Agrupamento, que define as 

grandes finalidades educativas em torno das quais os diferentes intervenientes na comunidade escolar devem 

trabalhar. Procurando ser um instrumento de operacionalização daquele documento, importa conhecer como serão 

alcançados, através do PCA os eixos prioritários, os objetivos estratégicos e as formas de operacionalização definidos 

no PEA: 

Eixo Prioritário Objetivos Estratégicos Operacionalização 

1.Intensificar a qualidade das 
aprendizagens promovendo 
o sucesso educativo 

Identificação de causas pertinentes para os 
fracos resultados académicos 
 

Refletir sobre os resultados escolares 
apresentando causas para o insucesso e 
estratégias de superação aplicar o Plano de Ação 
Estratégica - Medidas 1, 2, 3, 4 e o Plano de 
Melhoria-AM/IGE/1 

Generalização de práticas de articulação 
horizontal e vertical do currículo, a fim de 
consolidar a sequencialidade e 
consistência das aprendizagens 

Concretizar articulações curriculares com impacto 
nas aprendizagens e na autonomia dos alunos – 

aplicar o Plano de Ação de Melhoria-AM/IGE/3 

Rentabilização das potencialidades das 
Bibliotecas Escolares 

Utilizar o trabalho e os recursos disponíveis na 
Biblioteca Escolar através de atividades conjuntas 

Promoção das literacias 
Elaborar, aplicar e avaliar plano (s) para as 
literacias 

Diversificação das estratégias de 
enriquecimento pessoal/cultural dos 
alunos 

Implementar projetos no âmbito do 
enriquecimento pessoal e cultural dos alunos 

Melhoria da relação entre CIF  e CE 

Elaborar testes com tipologia idêntica às provas 
realizadas a nível nacional – aplicar Plano de Ação 

de Melhoria-AM/IGE/1 
Utilizar critérios de correção dos testes 
semelhantes aos seguidos nas provas a nível 
nacional – aplicar Plano de Ação de Melhoria-

AM/IGE/1 
Dinamizar assessorias pedagógicas sempre que se 
justifique – aplicar Plano de Ação de Melhoria-

AM/IGE/6 

Valorização dos resultados dos alunos Reconhecer publicamente o desempenho 

Rentabilização dos serviços prestados pelo 
Psicólogo 

Reorganizar os serviços de Educação Especial e de 
Psicologia no sentido de manter uma articulação 
simples, rápida e produtiva 

Colaboração dos pais no trabalho de 
acompanhamento dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem 

Criar uma escola de pais 

Desenvolvimento dos processos de 
autoavaliação regulativa, por parte do 
Agrupamento, para melhorar os seus 
desempenhos 

Simplificar e reduzir a burocracia/documentos de 
modo a agilizar a comunicação entre as várias 
estruturas intermédias 

2. Melhorar a escola como 
espaço de educação para a 
cidadania 

Promoção de ações que levem à melhoria 
dos comportamentos 

Aplicar rigorosamente as estratégias definidas nos 
documentos orientadores/Plano de Ação 
Estratégica - Medida 5 
 

Envolver os encarregados de educação na vida 
escolar dos seus educandos, através da definição 
de estratégias que levem à melhoria dos 
comportamentos - aplicar o Plano de Ação 
Estratégica - Medida 5 

Preparação para a vida ativa 
Desenvolver a formação integral, para a cidadania 
e para a vida- aplicação do Plano de Ação 
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Estratégica - Medida 5 

Fortalecer a formação para a vida ativa 

Incrementar situações de abertura ao exterior e de 
contacto com realidades favorecedoras da 
formação integral dos alunos (promoção de visitas 
de estudo) 

3. Intensificar a relação com a 
comunidade 

Projeção da imagem do Agrupamento no 
exterior 

Garantir os meios de divulgação das ofertas 
educativas e das atividades do Agrupamento 

Rentabilização da relação com os 
parceiros/meio 

Fazer e incrementar parcerias com Associações 
Empresariais da região e/ou nacionais 

 

Com este documento, pretende-se que seja fomentado o trabalho de grupo e cooperativo entre todos os 

elementos da comunidade educativa, permitindo com isso a existência de um forte espírito de grupo, sobretudo entre 

a comunidade escolar.  

A articulação curricular vertical e horizontal, já praticada, deve ser intensificada, permitindo desenvolver a 

sequencialidade curricular e a consistência das aprendizagens. Essa articulação curricular deverá ser desenvolvida ao 

nível interno dos grupos de recrutamento e dos departamentos, entre os vários departamentos e envolvendo os 

vários ciclos de ensino. O conselho de turma é também, por excelência, um espaço onde a articulação curricular 

deverá ser fomentada e implementada. As áreas curriculares não disciplinares do 1º, 2º e 3º Ciclos são igualmente 

espaços privilegiados que contribuem para a educação para a cidadania. Nela deverão ser trabalhados e divulgados os 

valores do Agrupamento e da cidadania, assim como a saúde e a sexualidade. 

Ao nível das práticas educativas, o rigor, a equidade e a qualidade deverão ser uma constante. Só assim será 

possível aumentar o sucesso educativo e formar os alunos para a cidadania e para a vida ativa. O apoio à 

implementação de clubes/projetos em funcionamento no Agrupamento, numa forte articulação com a Biblioteca 

Escolar (BE), são caminhos fundamentais para a melhoria do sucesso.  

O trabalho articulado entre toda a comunidade educativa deverá constituir uma prática frequente. Para isso, 

deverá ser fomentada a participação das Associações de Pais/Encarregados de Educação e da Associação de 

Estudantes na vida do Agrupamento, desenvolvendo estas atividades próprias e em colaboração com os agentes 

educativos. O estabelecimento de parcerias com instituições externas ao Agrupamento (Câmara Municipal, Juntas de 

Freguesia, Santa Casa da Misericórdia, Agrotejo/Agromais, Associações Culturais, empresas, entre outras) deverá ser 

intensificado o que permitirá uma maior articulação com as dinâmicas sociais envolventes. 

Finalmente, a divulgação da vida de todo o Agrupamento e a comunicação com o exterior deverá ser 

constante. Essa divulgação deverá ocorrer através das Red's do Agrupamento  e dos media regionais. O 

estabelecimento dessa comunicação funcionará como um importante elemento de aproximação à comunidade 

educativa, fomentando-se desta forma um outro espaço de diálogo, aberto a sugestões e reações às atividades 

desenvolvidas. 
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3. Organização Pedagógica 
 

3.1. Educação Pré-Escolar  

 

3.1.1. Matriz Curricular  

Educação Pré-Escolar 
Carga horária letiva semanal 

25 horas 

Orientações Curriculares 

Área de Formação Pessoal e Social Área da Expressão e Comunicação 
Área do Conhecimento do 

Mundo 

 

Domínio da Educação Artística 

 
Domínio da Educação Física 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 
Escrita 

Domínio da Matemática 

Carga horária não letiva semanal 
- Atendimento aos Pais/Encarregados de Educação 
- Supervisão da componente de apoio à família (serviço de refeições e prolongamento 
de horário) 

   - Articulação com serviços e instituições 
- Planificação e organização de projetos 

2 horas 

A Câmara Municipal da Golegã oferece em parceria com os docentes aulas de Expressão Físico-Motora, Expressão 

Musical e Iniciação ao Inglês 

 

3.1.2. Horário de Funcionamento Letivo 

 O horário de funcionamento dos Jardins de Infância é definido na primeira reunião do ano letivo, realizada 

para o efeito entre os Educadores, os Encarregados de Educação, o representante do Agrupamento e o representante 

da Autarquia, tendo sempre em atenção o contexto em que cada estabelecimento está inserido. 

As atividades letivas decorrem de segunda a sexta-feira e têm a duração de cinco horas diárias. Nos Jardins 

de Infância de Golegã e Azinhaga as atividades letivas decorrem no período da manhã entre as 9h e as 12h e no 

período da tarde entre as 13h30m e as 15h30m. No Jardim de Infância de Pombalinho o período da manhã decorre 

entre as 9h e as 12h15m e o período da tarde entre as 13h45m e as 15h30m. 

O período de almoço decorre entre as 12h e as 13h30m nos Jardins de Infância de Golegã e Azinhaga e entre 

as 12h15m e as 13h45m no Jardim de Infância de Pombalinho. 

O Jardim de Infância de Golegã abre às 7h30m e encerra às 18h30m com a Componente de Apoio à Família. 

  

3.1.3. Modalidades e Instrumentos de Avaliação 

 A avaliação no Jardim de Infância implica uma tomada de consciência da ação educativa, sendo esta baseada 

num processo contínuo de análise que sustenta a adequação do processo educativo às necessidades de cada criança e 

do grupo, tendo em conta a sua evolução. 
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 Com base nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, foram elaboradas pelos docentes do 

Departamento da Educação Pré-Escolar, uma Ficha Diagnóstica e uma Ficha de Avaliação do 

Desenvolvimento/Aprendizagens, aprovada pelo Conselho Pedagógico, que será preenchida pelo educador com a 

informação global das aprendizagens mais significativas de cada criança e comunicada/entregue aos pais em três 

momentos distintos, durante as interrupções letivas do Natal, da Páscoa e no final do ano letivo. 

 Aquando da transição das crianças para o 1º Ciclo do Ensino Básico, será entregue ao professor uma cópia 

deste documento, de forma a assegurar a continuidade e a sequencialidade do percurso escolar. 

 

3.1.4. Componente de Apoio à Família 

Todos os estabelecimentos de Educação Pré-Escolar oferecem uma Componente de Apoio à Família que é da 

responsabilidade da Autarquia. O serviço de almoço é prestado em todos os Jardins de Infância do Agrupamento.  

O prolongamento de horário funciona no Jardim de Infância de Golegã uma vez que apenas nesta localidade 

é sentida esta necessidade. O horário de funcionamento da componente socioeducativa é acordado entre todos os 

parceiros na primeira reunião, realizada no início do ano letivo. 

A organização destas atividades é feita pelos vários intervenientes no processo. À Autarquia cabe a cedência 

dos espaços e equipamentos, assim como a contratação do pessoal auxiliar que assegure o desenvolvimento das 

atividades. Às Educadoras cabe promover a articulação entre as atividades letivas e não letivas, através de um projeto 

elaborado entre os docentes do estabelecimento. A monitorização e a avaliação são da responsabilidade do pessoal 

docente depois de ouvidos os diferentes intervenientes. 

Ao Agrupamento cabe assegurar a qualidade destes serviços. 

 

3.1.5. Critérios de Progressão e Adiamento 

As crianças que completem os 6 anos de idade após o dia 15 de Setembro de cada ano e que não tenham 

adquirido as competências necessárias para integrar o 1º Ciclo, poderão permanecer mais um ano no Jardim de 

Infância mediante decisão do Encarregado de Educação. 

 

Todas as crianças que completem os 6 anos de idade antes do dia 15 de Setembro de cada ano e que 

igualmente não tenham adquirido as competências necessárias para iniciar o 1º Ciclo, serão sujeitas a um adiamento. 

Para esta decisão serão envolvidos todos os agentes educativos, de acordo com a lei em vigor. 

 

3.2. Ensino Básico 

 

3.2.1. 1º Ciclo 

 

3.2.1.1. Matriz Curricular 

Educação para a 
Cidadania 

Componentes do currículo 

Áreas curriculares de frequência obrigatória 

 
Carga horária semanal 

1.º e 2.º Anos 
Carga horária semanal 

3.º e 4.º Anos 

Português 8 horas 7 horas 

Matemática 8 horas 7 horas e 30 minutos 
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Estudo do Meio 3 horas e 30 minutos 3 horas 

Inglês  2 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 3 horas 

Total 25 horas 25 horas 

Áreas curriculares não disciplinares a) 

 Carga horária semanal 

Apoio ao estudo  1hora e 30 minutos 

Oferta Complementar: 
Educação para a Cidadania – 1º e 2º Anos 
Projeto Iniciação à Programação - 3.º e 4.º Anos 

1 hora 

Áreas curriculares disciplinares de frequência facultativa b) 

 Carga horária semanal 

Educação Moral e Religiosa 1 hora 

Atividades de enriquecimento curricular c) 

a) Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas disciplinares, incluindo uma 

componente de trabalho dos alunos nas tecnologias de informação e da comunicação, e constar explicitamente do 

plano de turma. 

b) Nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro. 

c) Atividades de caráter facultativas, nos termos do artigo 9.º, incluindo uma possível iniciação a uma língua 

estrangeira, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro. 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará, obrigatoriamente, atividades experimentais e atividades de 

pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas, nomeadamente no ensino das ciências (Decreto-Lei n.º 

209/02, de 17 de Outubro que altera o artigo 13.º e os anexos I, II e III do Decreto Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro). 

 

3.2.1.2. Horário de Funcionamento 

Na escola do Pombalinho as aulas decorrem no período da manhã entre as 9h e as 12h15m e no período da 

tarde entre as 13h15m e as 15h30m. 

Nas escolas da Golegã e da Azinhaga é praticado o horário normal de funcionamento: as aulas decorrem no 

período da manhã entre as 9h e as 12h30m e no período da tarde entre as 13h45m e as 15h45m.  

As escolas encontram-se abertas até às 17h45m com a oferta de atividades de enriquecimento curricular, 

oferecidas pelo município de Golegã aos alunos de Golegã, Azinhaga e Pombalinho. Os alunos do Pombalinho têm 

atividades de enriquecimento curricular na EB1 da Azinhaga. 

 

3.2.1.3. Modalidades, Instrumentos e Critérios de Avaliação 

À luz da legislação em vigor a avaliação processa-se sob a forma de diagnóstica, formativa e sumativa: 

Avaliação diagnóstica: conduz à adoção de estratégias de diferenciação pedagógica, ao identificar as 

dificuldades do aluno e contribui para elaborar, adequar e reformular o plano de turma, facilitando a integração 

escolar do aluno. A avaliação diagnóstica deverá ocorrer até à primeira semana do mês de outubro. 

Avaliação formativa: assume caráter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, 

recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens 

e dos contextos em que ocorrem. A avaliação formativa reveste-se de um caráter contínuo. 

Avaliação sumativa: no 1º Ciclo ocorre no final de cada período letivo, de cada ano letivo. É da 

responsabilidade do professor titular da turma em articulação com o respetivo conselho de docentes. Visa a 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/474/DL_6-2001.pdf
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/474/DL_6-2001.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/167/DL209_02.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/167/DL209_02.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/474/DL_6-2001.pdf
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formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas pelo aluno, utilizando a informação recolhida 

no âmbito da avaliação formativa. Certifica e avalia o desempenho dos alunos e o valor das suas aprendizagens.  

Instrumentos de avaliação: grelhas de registo de fichas de avaliação, fichas de trabalho, trabalhos de grupo, 

observação direta e observação de comportamento.  

 

Critérios de Avaliação: 

Domínios 
Saber/Saber Fazer Saber Ser/Saber Estar 

90% 10% 

 

3.2.1.4. Atividades de Enriquecimento Curricular 

 As atividades de enriquecimento curricular, tendo como entidade promotora a Câmara Municipal de Golegã, 

incidem nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias da informação e comunicação, de 

ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação, nomeadamente 

através do ensino do inglês, da atividade física e desportiva, do ensino da música e da informática. Os alunos da EB1 

de Pombalinho têm AEC na EB1 de Azinhaga, sendo o transporte dos alunos assegurado pela autarquia. 

 Os pais e encarregados de educação podem optar pelas seguintes atividades: 

  - Inglês; 

  - Educação Musical; 

  - Cidadania; 

  - Desporto; 

  - Empreendedorismo; 

  - Atividades CAF (Componente de Apoio à Família). 

A Atividade Física e Desportiva engloba as modalidades de ginástica, natação, equitação. 

As faltas têm de ser justificadas através da Caderneta própria para as AEC. 

As atividades de enriquecimento curricular são de frequência gratuita, dependendo da inscrição, por parte 

dos encarregados de educação. Realizada a inscrição, os encarregados de educação assumem um compromisso de 

honra em como os seus educandos frequentam as atividades, até ao final do ano letivo. As implicações das faltas às 

atividades de enriquecimento curricular processam-se de acordo com o disposto no art.º 22.º da Lei nº 39/2010, de 2 

de Setembro. 

 

3.2.1.5. Critérios de Progressão e Retenção de Final de Ciclo e Anos Intermédios   

As decisões de transição e de progressão do aluno para o ano de escolaridade seguinte e para o ciclo 

subsequente revestem caráter pedagógico e são tomadas sempre que o professor titular de turma considere: 

a)   No ano terminal de ciclo que o aluno adquiriu os conhecimentos e desenvolveu as capacidades 

necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos no ciclo subsequente; 

b)   No ano não terminal de ciclo, que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as 

capacidades essenciais para transitar para o ano de escolaridade seguinte. 

No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas e, 

após cumpridos os procedimentos previstos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o professor titular da turma em 

articulação com o conselho de docentes, decida pela retenção do aluno. 
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  A retenção neste ciclo do ensino básico implica a repetição de todas as componentes do currículo do 

respetivo ano de escolaridade. 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, 

expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou de Não Transitou, no final de cada ano de 

escolaridade, e de Aprovado ou de Não Aprovado, no final do ciclo. 

No final do primeiro ciclo do ensino básico, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se 

estiver numa das seguintes condições: 

a)  Tiver obtido Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática; 

b)  Tiver obtido Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente menção 

Insuficiente em duas das restantes disciplinas. 

 

3.2.2   2º Ciclo/3º Ciclo 

 

3.2.2.1. Matrizes Curriculares 

Currículo do Ensino Regular – 2º Ciclo 

(Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho) 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 P

A
R

A
 A

 C
ID

A
D

A
N

IA
 

Componentes do Currículo 

Carga horária semanal  
(unidade - 45 minutos) 

5º ano 6º ano 

Áreas Curriculares Disciplinares   

Línguas e Estudos Sociais   

Português 2+2+2 2+2+2 

História e Geografia de Portugal 2+1 2+1 

 Língua Estrangeira - Inglês 2+1 2+1 

Matemática e Ciências   

Matemática 2+2+2 2+2+2 

Ciências Naturais 2+1 2+1 

Educação Artística e Tecnológica   

Educação Visual  2 2 

Educação Tecnológica 2 2 

Educação Musical 2 2 

Educação Física 2+1 2+1 

Fo
rm

aç
ão

 

P
e

ss
o

al
 e

 

So
ci

al
 Educação Moral e Religiosa (a) 1 1 

Áreas Curriculares Não Disciplinares   

Educação para a Cidadania (b) 1 1 

Apoio ao Estudo (c) 1 1 

(a) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15º do D.L. Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho.    
(b) Área curricular não disciplinar nos termos do artigo 15º do D.L. Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, assegurada pelo Diretor de Turma.   
(c) Oferta obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação do conselho de turma e obtido o 
acordo dos encarregados de educação, nos termos do artigo 13.º, às disciplinas de Português, Matemática, Inglês, História e Geografia de Portugal e 
Ciências Naturais, 
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Currículo do Ensino Regular – 3º Ciclo 

(Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho) 

Componentes do currículo 

Carga horária semanal  
(unidade - 45 minutos) 

7ºano 8ºano 9ºano 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 P

A
R

A
 A

 C
ID

A
D

A
N

IA
 

Áreas curriculares disciplinares:    

Português 2+2+1 2+2+1 2+2+1 

Língua Estrangeira I (Inglês) 2+1 2 2+1 

Língua Estrangeira II (Francês) 
2+1 (b) 2+1 (b) 2 (b) 

Língua Estrangeira II (Espanhol) 

História 2 2+1 2+1 

Geografia 2+1 2 2+1 

Matemática 2+2+1 2+2+1 2+2+1 

Ciências Naturais 2+1 (a) 2+1 (a) 2 (a) 

Físico-Química 2+1 (a) 2+1 (a) 2+1 (a) 

Educação Visual 2 2 
2+1 (b) 

Educação Tecnológica 2 2 

Educação Física 2+1 2+1 2+1 

Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação 2 2 2 

Educação Moral e Religiosa Católica (c) 1 1 1 

Áreas curriculares não disciplinares:    

Educação para a Cidadania (d) 1 1 1 

Atividades de Compensação Educativa (e): 1 1 1 

(a) Funciona em desdobramento. 
(b) Os alunos escolhem uma destas disciplinas. 
(c) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15º do D.L. Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho.    
(d) Área curricular não disciplinar nos termos do artigo 15º do D.L. Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, assegurada pelo Diretor de 

Turma.   
(e) Atividades de caráter facultativo, nos termos do artigo 13º. do D.L. Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, às disciplinas de Português e 

Matemática. 

 

3.2.2.2. Horário de Funcionamento 

As atividades letivas na Escola B. 2,3/S Mestre Martins Correia decorrem de segunda a sexta-feira, entre as 

8h30m e as 17h15 m. O período de almoço decorre entre as 12h45m e as 14h ou 13h30m e 14h50m. 

 

3.2.2.3. Modalidades, Instrumentos e Critérios de Avaliação 

A avaliação incide não só sobre os conhecimentos dos alunos, mas também sobre as competências e 

capacidades que desenvolvem, as atitudes e valores que demonstram e sobre a participação nas atividades a realizar 

dentro ou fora da sala de aula. 

Princípios gerais da avaliação da aprendizagem: 

1 — A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos 

conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno. 

2 — A avaliação tem por objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos adquiridos 

e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de cumprimento das metas curriculares 

globalmente fixadas para os níveis de ensino básico. 

3 — A verificação prevista no número anterior deve ser utilizada por professores e alunos para, em conjunto, 

melhorar o ensino e suprir as dificuldades de aprendizagem. 
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4 — A avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado do ensino, retificar procedimentos e reajustar o 

ensino das diversas disciplinas aos objetivos curriculares fixados. 

5 — Na avaliação dos alunos intervêm todos os professores envolvidos, assumindo particular 

responsabilidade neste processo os professores que integram o conselho de turma, sem prejuízo da intervenção de 

alunos e encarregados de educação. 

6 — O regime de avaliação é regulado por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação, em função deste nível e ciclo de ensino. 

 

Modalidades 

A avaliação da aprendizagem compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de avaliação formativa e 

de avaliação sumativa. 

1 — A avaliação diagnóstica realiza -se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja 

considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais 

dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. 

a)   a ficha diagnóstica é igual para todas as turmas/disciplinas de um ano de escolaridade; 

b)  da informação resultante da avaliação diagnóstica será elaborado um relatório onde constem as 

competências não adquiridas pelos alunos. Este relatório fará parte do Plano de Turma e será um dos 

elementos a ter em consideração para a sua elaboração; 

c)  o professor responsável pela aplicação e correção da ficha de avaliação diagnóstica dispõe de duas 

semanas para entregar o relatório desta avaliação ao respetivo Diretor de Turma. 

2 — A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático. Recorre a uma variedade de instrumentos 

de recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em que ocorre, permitindo ao 

professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter 

informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. 

3 — A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelos 

alunos, tendo como objetivos a avaliação e certificação, e inclui: 

a)  A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão e administração 

do agrupamento de escolas; 

b)  A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério da Educação e 

Ciência designados para o efeito. 

 

Instrumentos de avaliação 

Grelhas de registo das fichas formativas, grelhas de observação dos trabalhos individuais/grupo, grelhas de 

apreciação de relatórios, grelhas de observação de comportamentos/atitudes, registo de trabalhos de casa, registo 

das fichas de trabalho, grelhas de observação da participação do aluno nas atividades letivas, grelhas de autoavaliação 

do trabalho desenvolvido pelo aluno. 
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Critérios gerais de avaliação 

Domínios 
Saber/Saber Fazer Saber Ser/Saber Estar 

90% 10% 

 

Critérios específicos de avaliação 

A definição dos critérios específicos de avaliação no domínio Saber/Saber Fazer e a distribuição das 

percentagens atribuídas a cada um dos dois domínios pelos vários itens que os compõem são da responsabilidade de 

cada grupo de recrutamento/disciplina e encontram-se disponíveis na plataforma Moodle do Agrupamento. 

 

3.2.2.4. Critérios de Progressão e Retenção de Final de Ciclo e Anos Intermédios 

 

 A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, expressa 

através das menções, respetivamente, de Transitou ou de Não Transitou, no final de cada ano de escolaridade, e de 

Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada ciclo.  

No 5º, 7º e 8º ano de escolaridade os alunos não transitam se obtiverem mais de 3 níveis inferiores ao nível 3. No 

conjunto dos três níveis não podem estar cumulativamente as disciplinas de Matemática e Português. 

No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se 

estiver numa das seguintes condições: 

 a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas disciplinas de Português ou PLNM e de Matemática; 

 b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas, no caso dos 2.º e 3.º ciclos, e tiver obtido 

classificação inferior a 3 ou em Português ou PLNM ou em Matemática e simultaneamente menção Insuficiente nas 

outras disciplinas, no caso do 1.º ciclo. 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica e as disciplinas de oferta complementar, nos  2.º e 3.º ciclos, 

não são consideradas para efeitos de progressão de ano e conclusão de ciclo. 

 

3.3. Ensino Secundário 

 

 3.3.1. Ensino Regular 

 

3.3.1.1. Matrizes Curriculares 

Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias 

Componentes 
de formação 

Disciplinas 

Carga horária semanal 
(unidade - 45 minutos) 

10º 11º 12º 

Geral 

     Português 2+2 2+2 2+2+1 

     Língua Estrangeira I, II ou III (a) 2+2 2+2 ----- 

     Filosofia 2+2 2+2 ----- 

     Educação Física 2+2 2+2 2+2 

     

Específica 

     Matemática A 2+2+2 2+2+2 2+2+2 

Opções (b) 2+2+2+1 

     Física e Química A    
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     Biologia e Geologia    

Opções (c) ----- ----- 2+2 

     Biologia    

     Química    

Opções (d) ----- ----- 2+2 

     Aplicações Informáticas B (e)    

     Clássicos da Literatura (e)    

     Direito (e)    

     Economia C (e)    

     Filosofia A (e)    

     Geografia C (e)    

     Língua Estrangeira I, II ou III (e) (*)    

     Psicologia B (e)    

Atividades de Compensação Educativa (g)    

      Educação Moral e Religiosa (f) 2 2 2 

(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, inicia obrigatoriamente uma segunda 
língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, pode cumulativamente dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 
(b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
(c) (d) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (c).  
(e) Oferta dependente do Projeto Educativo do Agrupamento. 
(f) Disciplina de frequência facultativa. 
(*) O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral, no 10º e 11º anos. 
(g) Atividades de caráter facultativo, nos termos do artigo 13º. do D.L. Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, às disciplinas sujeitas a exame 

nacional. 

 

Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades 

Componentes 
de formação 

Disciplinas 
Carga horária semanal 
(unidade - 45 minutos) 

10º 11º 12º 

Geral 

Português 2+2 2+2 2+2+1 

Língua Estrangeira I, II ou III (a) 2+2 2+2 ----- 

Filosofia 2+2 2+2 ----- 

Educação Física 2+2 2+2 2+2 

    

Específica 

História A 3 3 3 

Opções (b)  2+2+2  

     Geografia A   ----- 

     Latim A   ----- 

     Língua Estrangeira I, II ou III   ----- 

     Literatura Portuguesa    ------- 

     Matemática Aplicada às Ciências Sociais   ------ 

Opções (c) ----- ----- 2+2 

     Filosofia A     

     Geografia C     

     Latim B     

     Língua Estrangeira I, II ou III (*)    

     Literaturas de Língua Portuguesa     

     Psicologia B  ----- ----- 2+2 

     Sociologia    

Opções (d) ----- ----- 2+2 

     Antropologia (e)     
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     Aplicações Informáticas B (e)    

     Ciência Politica (e)    

     Clássicos da Literatura (e)    

     Direito (e)    

     Economia C (e)    

     Grego (e)    

Atividades de Compensação Educativa (g) 

  Educação Moral e Religiosa (f) 2 2 2 

(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma 
segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno dar continuidade às duas línguas estrangeiras estudadas no ensino básico, deve 
inserir-se a Língua Estrangeira I na componente de formação geral e a Língua Estrangeira II na componente de formação específica. Se o aluno 
der continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico e iniciar uma nova língua estrangeira, esta deve integrar-se 
obrigatoriamente na componente de formação específica, inserindo-se, na componente de formação geral, uma das línguas estrangeiras já 
estudadas. Se o aluno pretender apenas iniciar uma nova língua estrangeira, a mesma insere-se  na componente de formação geral. 

(b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
(c) (d) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (c).  
(e) Oferta dependente do Projeto Educativo do Agrupamento. 
(f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 90 minutos. 

Se, da distribuição das cargas em tempos letivos semanais, resultar uma carga horária total inferior ao tempo a cumprir, o tempo sobrante é 
utilizado no reforço de atividades letivas da turma. 

(*) O aluno pode escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral ou a língua estrangeira estudada na componente de 
formação específica nos 10º e 11º anos. 

(g) Atividades de caráter facultativo, nos termos do artigo 13º. do D.L. Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, às disciplinas sujeitas a exame 
nacional. 

 

3.3.1.2. Horário de Funcionamento 

As atividades letivas na Escola B. 2,3/S Mestre Martins Correia decorrem de segunda a sexta-feira, entre as 

8h30m e as 17h15 m. O período de almoço decorre entre as 12h45m e as 14h ou 13h30m e 14h50m. 

 

3.3.1.3. Modalidades, Instrumentos e Critérios de Avaliação 

A avaliação incide não só sobre os conhecimentos dos alunos, mas também sobre as competências e 

capacidades que desenvolvem, as atitudes e valores que demonstram e sobre a participação nas atividades a realizar 

dentro ou fora da sala de aula. 

Princípios gerais da avaliação da aprendizagem: 

1 — A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos 

conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno. 

2 — A avaliação tem por objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos adquiridos 

e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de cumprimento das metas curriculares 

globalmente fixadas para o ensino secundário. 

3 — A verificação prevista no número anterior deve ser utilizada por professores e alunos para, em conjunto, 

melhorar o ensino e suprir as dificuldades de aprendizagem. 

4 — A avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado do ensino, retificar procedimentos e reajustar o 

ensino das diversas disciplinas aos objetivos curriculares fixados. 

5 — Na avaliação dos alunos intervêm todos os professores envolvidos, assumindo particular 

responsabilidade neste processo os professores que integram o conselho de turma, sem prejuízo da intervenção de 

alunos e encarregados de educação. 

6 — O regime de avaliação é regulado por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação, em função do nível de ensino e da natureza do curso de nível secundário de educação. 
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Modalidades 

A avaliação da aprendizagem compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de avaliação formativa e 

de avaliação sumativa. 

1 — A avaliação diagnóstica realiza -se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja 

considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais 

dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. 

a) a ficha diagnóstica é igual para todas as turmas/disciplinas de um ano de escolaridade; 

b) da informação resultante da avaliação diagnóstica será elaborado um relatório onde constem as 

competências não adquiridas pelos alunos. Este relatório fará parte do Plano de Turma e será um dos 

elementos a ter em consideração para a sua elaboração; 

c) o professor responsável pela aplicação e correção da ficha de avaliação diagnóstica dispõe de duas 

semanas para entregar o relatório desta avaliação ao respetivo Diretor de Turma. 

2 — A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos 

de recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em que ocorre, permitindo ao 

professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter 

informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. 

3 — A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelos 

alunos, tendo como objetivos o nível e certificação, e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão e administração 

do agrupamento de escolas; 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério da Educação e 

Ciência designados para o efeito. 

 

Instrumentos de avaliação 

Grelhas de registo das fichas formativas, grelhas de observação dos trabalhos individuais/grupo, grelhas de 

apreciação de relatórios, grelhas de observação de comportamentos/atitudes, registo de trabalhos de casa, registo 

das fichas de trabalho, grelhas de observação da participação do aluno nas atividades letivas, grelhas de autoavaliação 

do trabalho desenvolvido pelo aluno. 

 

Critérios gerais de avaliação 

Domínios 
Saber/Saber Fazer Saber Ser/Saber Estar 

95% 5% 

 

Critérios específicos de avaliação 

A definição dos critérios específicos de avaliação no domínio Saber/Saber Fazer e a distribuição das 

percentagens atribuídas a cada um dos dois domínios pelos vários itens que os compõem são da responsabilidade de 

cada grupo de recrutamento/disciplina e encontram-se disponíveis na plataforma Moodle do Agrupamento. 
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3.3.1.4. Critérios de Progressão e Retenção de Final de Ciclo e Anos Intermédios 

Cursos científico-humanísticos (aprovação, transição e progressão) 

(de acordo com a Portaria nº 550-D/2004, de 21 de Maio) 

1. A aprovação do aluno em cada disciplina depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior 

a 10 (dez) valores; 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a classificação de frequência no ano terminal das disciplinas 

plurianuais não pode ser inferior a 8 (oito) valores; 

3. A transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte verifica-se sempre que a classificação anual de 

frequência ou final de disciplina, consoante os casos, não seja inferior a 10 (dez) valores a mais que duas disciplinas, 

sem prejuízo dos números seguintes; 

4. Para os efeitos previstos no número anterior, são consideradas as disciplinas constantes do plano de 

estudo a que o aluno tenha obtido classificação inferior a 10 (dez) valores, sido excluído por faltas ou anulado a 

matrícula; 

5. Na transição do 11º para o 12º ano de escolaridade, para os efeitos previstos no número 3, são 

consideradas igualmente as disciplinas em que o aluno não progrediu ou não obteve aprovação, na transição do 10º 

para o 11º ano de escolaridade; 

6. Os alunos que transitam para o ano seguinte com classificações inferiores a 10 (dez) valores em uma ou 

duas disciplinas, nos termos do número 3, progridem nesta(s) disciplina(s) desde que a(s) classificação(ões) obtida(s) 

não seja(m) inferior(es) a 8 (oito) valores, sem prejuízo do disposto no número seguinte; 

7. Os alunos não progridem em disciplinas em que tenham obtido classificação inferior a 10 (dez) valores em 

dois anos curriculares consecutivos; 

8. Os alunos que não transitam para o ano de escolaridade seguinte, nos termos do número 3, não 

progridem nas disciplinas em que obtiverem classificações inferiores a 10 (dez) valores. 

 

3.3.2. Curso Vocacional 

 

3.3.2.1. Matriz Curricular 

Cursos Vocacionais (Portaria n.º 341/2015 de 9 de outubro) 

Matriz 3.º ciclo (*) 

(*) Nos cursos com duração de dois anos a matriz é aplicada anualmente. 
 

1. Contextualização 

O Curso do Ensino Vocacional têm como objetivo a criação de condições para o cumprimento da escolaridade 

obrigatória e a redução do abandono escolar. Esta modalidade do Ensino Básico confere equivalência ao 9º ano de 

escolaridade permitindo a aquisição de conhecimentos em disciplinas estruturantes, o primeiro contacto com 

diferentes atividades vocacionais e paralelamente o prosseguimento de estudos no Ensino Secundário. 
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2. Plano de Estudos:  

Curso Vocacional - Áreas vocacionais: Informática, Técnicas Comerciais e Agroturismo 

Componentes de formação 
Total de horas anuais efectivas 

(60 minutos) 

Geral 

Português 110 

Matemática 110 

Inglês 65 

Educação Física 65 

Subtotal   350 

Complementar 

História/Geografia 60 

Ciências Naturais/Físico-Química 60 

2.ª língua - Francês 60 

Subtotal   180 

Vocacional 

Agroturismo 120 

Técnicas Comerciais 120 

Informática 120 

Subtotal   360 

Prática Simulada 

Agroturismo 70 

Técnicas Comerciais 70 

Informática 70 

Subtotal   210 

Total 1100 

 

 

3.3.2.2. Horário de Funcionamento 

As atividades letivas na Escola B. 2,3/S Mestre Martins Correia decorrem de segunda a sexta-feira, entre as 

8h30m e as 17h15 m. O período de almoço decorre entre as 12h45m e as 14h ou 13h30m e 14h50m. 

 

3.3.2.3.Aprovação, Conclusão e Certificação 

Cursos vocacionais (aprovação, conclusão e certificação) 

(Portaria nº 341/2015, de 9 de Outubro) 

 

1. Matrículas e renovação da matrícula 

As matrículas e renovação de matrícula dos cursos vocacionais regem-se pelo estipulado na legislação em 

vigor. 

O processo de matrícula no 1º ano deve ser acompanhado pelos serviços de psicologia; 

O encaminhamento dos alunos para cursos vocacionais no ensino básico deve ser precedido de um processo 

de avaliação vocacional a desenvolver pelos serviços de psicologia; 

O encarregado de educação do aluno que vai ingressar no curso vocacional deve declarar por escrito se aceita 

ou não a frequência do curso vocacional em documento próprio.   

2. Constituição das turmas 
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A constituição das turmas rege-se pelo estipulado na legislação em vigor 

3. Equipa pedagógica 

Da equipa pedagógica e formativa fazem parte o coordenador de curso, o diretor de turma, os 

professores/formadores das diferentes disciplinas, o psicólogo escolar e outros elementos que intervenham na 

concretização do curso. 

Compete à equipa pedagógica a organização, realização e avaliação do curso, nomeadamente: Reflexão sobre 

a abordagem metodológica aos programas, tendo em conta as características da turma; Articulação interdisciplinar; 

Discussão e reformulação de estratégias pedagógicas diferenciadas; O apoio à ação pedagógica e formativa dos 

docentes/formadores que integram a equipa; Acompanhamento do percurso formativo dos alunos, criando condições 

que promovam o sucesso educativo. 

4. Coordenador de curso 

Compete ao coordenador de curso: A coordenação técnico-pedagógica do curso; Assegurar a articulação 

curricular entre diferentes disciplinas e componentes de formação de curso, através do diretor de turma; Promover os 

contactos com as entidades de acolhimento estabelecendo os protocolos necessários para a realização nas melhores 

condições da prática simulada; Articular com a direção do Agrupamento de Escolas, no que respeita aos 

procedimentos necessários ao funcionamento e operacionalidade do curso; Elaborar um dossier de curso onde devem 

constar os regulamentos do curso vocacional, relação de alunos, registo fotográfico, horário da turma, matriz 

curricular do curso e as planificações de cada um dos professores do curso por disciplina, protocolos de estágio, plano 

de estágio, pautas modulares, grelhas de avaliação, pauta de avaliação de final de período, material de avaliação, 

material didático utilizado, convocatórias de reuniões, atas de reunião, outros documentos de suporte ao 

funcionamento do curso. 

5. Diretor de Turma 

Compete ao diretor de turma do curso vocacional, para além de desenvolver todas as tarefas comuns aos 

restantes diretores de turma designadas no regulamento interno: Acompanhar individualmente todos os formandos 

da turma, ajudando-os a gerir o seu percurso de formação; Manter atualizados os dados relativos às faltas dos 

formandos, horas a recuperar e módulos em atraso; Esclarecer os alunos e encarregados de educação sobre as 

características do curso (horários, horas e componentes de formação, avaliação, assiduidade e conclusão); Fazer o 

controlo das faltas e informar os encarregados de educação, de acordo com a legislação, atendendo à especificidade 

do controlo da assiduidade do curso; Articular a sua atuação com o coordenador do curso vocacional. 

6. Professor/formador do curso vocacional 

Para além das competências comuns aos restantes professores/formadores, acrescem as a seguir 

enunciadas: Esclarecer os formandos sobre os objetivos a alcançar na sua disciplina e em cada módulo, assim como os 

critérios de avaliação; Organizar materiais de estudo para os alunos, utilizando para isso os documentos normalizados; 

Elaborar matrizes, critérios e instrumentos de avaliação para os formandos que realizam avaliação aos módulos em 

atraso nas épocas especiais de exames; Elaborar planos de reposição de horas e planos de recuperação das 

aprendizagens para os formandos com falta de assiduidade; Assinar os termos referentes a cada módulo realizado 

pelos formandos; Cumprir na totalidade o número de horas de formação previsto para a lecionação de cada módulo, 

disciplina e ano. 
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Os registos de faltas dos professores/formadores, bem como a respetiva justificação, são provisórios, só se 

tornando definitivos se os tempos letivos em falta não forem lecionados. 

As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas por: permuta entre docentes; diminuição do tempo de 

interrupção das atividades letivas relativas ao Carnaval e ou Páscoa e prolongamento das atividades letivas, no final do 

ano letivo, até conclusão do número de aulas previstas. 

A gestão da compensação das horas em falta, deve ser planeada em reunião de conselho de turma. 

7. Psicólogo 

Deve acompanhar todo o processo, competindo-lhe a orientação vocacional de cada aluno e promover o 

aconselhamento psicológico ao longo do processo de ensino, em articulação com a família. 

8. Aluno/Formando 

Direitos e Deveres: 

Os direitos e deveres dos alunos/formandos são os definidos na legislação em vigor (e no Estatuto do Aluno e 

Ética Escolar). 

Assiduidade: 

Os alunos/formandos têm de assistir a, pelo menos, 90 % dos tempos letivos de cada módulo integrando as 

componentes geral, complementar e vocacional e participar integralmente na Prática Simulada estabelecida, 

cumprindo pelo menos 90 % dos tempos destinados a esta componente; 

Sempre que um aluno/formando se encontre em incumprimento da assiduidade colocando em risco o seu 

sucesso escolar, a escola, em conjunto com o aluno e o respetivo encarregado de educação, devem encontrar 

soluções que permitam a esse aluno concluir com sucesso o seu percurso educativo; 

Caso se verifique o incumprimento do previsto no n.º 1, o professor de cada disciplina ou o formador 

acompanhante da Prática Simulada em parceria com a entidade acolhedora deverá estabelecer um plano de 

recuperação do aluno a submeter à aprovação da equipa pedagógica e formativa do curso. 

Avaliação: 

Deve proceder-se a uma avaliação diagnóstico, tendo em vista a caracterização da turma, a aferição dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos e as suas necessidades e interesses; 

Na Prática Simulada, os alunos devem elaborar um relatório por cada atividade vocacional, o qual dará 

origem a um relatório final; 

A avaliação das disciplinas de cada uma das componentes é modular; 

A avaliação incide: 

 Sobre os conhecimentos teóricos e práticos e as capacidades técnicas adquiridas e 

desenvolvidas no âmbito das disciplinas de cada uma das componentes e sobre o plano de trabalho da 

Prática Simulada; 

 Sobre os conhecimentos e as capacidades identificados como necessários no desempenho 

delineado. 

A avaliação visa: 

 Informar o aluno, o encarregado de educação e outros intervenientes no processo de 

avaliação sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos pelo aluno, esclarecendo as causas de 

sucesso ou insucesso; 
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 Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do 

aluno nas áreas cognitiva, relacional, social e psicomotora; 

 Certificar a aprendizagem realizada. 

9. Critérios gerais de avaliação 

 

 Nas Componentes Geral, Complementar e Atividade Vocacional serão tidos em conta os 

critérios de avaliação indicados na seguinte tabela: 

Domínios Parâmetros Instrumentos de Avaliação 

Conhecimentos e Capacidades 
 

60% 

- Conhecimento de regras e conceitos dos 
programas das diferentes disciplinas;  

- Aplicação dos conhecimentos na 
resolução dos problemas específicos 
das diferentes disciplinas; 

Testes escritos/práticos;  
- Trabalhos/Projetos (individuais e/ou em 

grupo)  
- Relatórios;  
- Oralidade; 
- etc. 

Atitudes e Comportamentos 
 

40% 

Atitudes: (10%) 

- Registo individualizado onde o professor 
assinale os aspetos relevantes do 
aluno, bem como elementos relativos 
às suas atitudes e comportamentos. 

- Empenho 
- Responsabilidade 

Comportamento:(30%) 

-Assiduidade/Pontualidade  
- Atenção/Participação  
- Material/TPC 
- Autoavaliação 

 

10. Na Prática Simulada, a avaliação será realizada da seguinte forma: 

Na avaliação do aluno intervém, o próprio, o monitor/responsável da empresa e o formador responsável da 

prática simulada. 

A avaliação na formação prática em contexto de trabalho é contínua e formativa, apoiada na apreciação 

sistemática das atividades desenvolvidas pelo aluno na sua experiência de trabalho. 

Na prática simulada os alunos devem elaborar um relatório por cada atividade vocacional, o qual dará origem 

a um relatório final que deverão apresentar nos termos a definir pela equipa pedagógica e formativa. Os resultados 

desta apreciação são formalizados numa avaliação final. 

O Monitor/Responsável da empresa (quando protocolado) e o Professor acompanhante da Prática Simulada 

deverão apresentar uma proposta de avaliação do formando, expressa numa escala de 0 a 20 valores, com base no 

acompanhamento efetuado, tendo em conta os seguintes parâmetros:  

Componente Instrumentos de Avaliação/Parâmetros 

Conhecimentos e Capacidades 
 
60% 

- Aplicação dos conhecimentos 

- Conhecimentos técnicos 
- Rigor e destreza/Ritmo de trabalho 
- Aplicação das normas de segurança e higiene no trabalho 

Atitudes e Comportamentos 
 
40% 

- Assiduidade/pontualidade – 10% 
- Capacidade de organização das tarefas a desempenhar - 10% 
- Capacidade de iniciativa – 10% 
- Relações humanas no trabalho – 10% 

 

11.   Classificação 

A classificação das disciplinas de cada uma das componentes do currículo incluindo a Prática Simulada 

expressa-se na escala de 0 a 20 valores, apenas sendo registadas avaliações positivas; 
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A classificação de cada disciplina corresponde à média arredondada às unidades, de acordo com a 

ponderação das classificações obtidas nos módulos previstos; 

A classificação de cada uma das disciplinas da componente vocacional integra a classificação do trabalho 

realizado na Prática Simulada; 

Do registo individual do percurso escolar de cada aluno devem constar, designadamente: a) A identificação e 

classificação dos módulos concluídos em cada disciplina, bem como a classificação final das disciplinas concluídas; b) A 

identificação e classificação da Prática Simulada desenvolvida com sucesso, assim como a identificação das empresas 

ou instituições em que decorreu; 

O órgão competente de direção ou gestão ratifica e afixa, em local público, a pauta das classificações obtidas 

pelos alunos nos módulos de cada disciplina; 

A publicação em pauta da classificação de cada módulo só tem lugar quando o aluno atingir, nesse módulo, a 

classificação mínima de 10 valores; 

No final de cada ano do ciclo do curso são tornadas públicas as classificações das disciplinas concluídas. 

 

12.   Aprovação e progressão 

A aprovação em cada disciplina depende da obtenção de uma classificação igual ou superior a 10 valores; 

A aprovação na Prática Simulada depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 

valores; 

Não há lugar à retenção no final do primeiro ano do curso para alunos que frequentem um curso vocacional 

de 3.º ciclo do Ensino Básico de dois anos, devendo a escola estabelecer um plano de recuperação que permita aos 

alunos realizar os módulos em falta durante o 2.º ano do curso; 

A classificação é registada nos momentos e nos termos previstos de acordo com o estabelecido no 

regulamento interno do Agrupamento de Escolas. 

 

13.   Conclusão e certificação 

Um aluno termina o 3.º ciclo do Ensino Básico desde que tenha concluído com aproveitamento 70 % dos 

módulos do conjunto das disciplinas das componentes geral e complementar, e 100 % dos módulos da componente 

vocacional e da prática simulada, a qual integra a avaliação do relatório final; 

A conclusão de um curso vocacional de 3.º ciclo do Ensino Básico confere direito à emissão de: a) Um 

certificado de qualificações, que discrimine as disciplinas do plano de estudos e respetivas classificações finais, os 

módulos das disciplinas da componente de formação vocacional, bem como a classificação da Prática Simulada; b) Um 

diploma que certifique a conclusão do Ensino Básico; 

A requerimento dos interessados, podem ainda ser emitidos, em qualquer momento do percurso escolar do 

aluno, os correspondentes documentos comprovativos da conclusão de disciplinas, módulos e Prática Simulada, bem 

como as respetivas classificações; 

A emissão do diploma, do certificado e dos documentos comprovativos referidos nos números anteriores é 

da responsabilidade do órgão competente de direção ou gestão da escola. 
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14.   Classificação para efeitos de prosseguimento de estudos  

Os alunos dos cursos vocacionais que concluam o 3.º ciclo podem prosseguir estudos nas seguintes vias de 

ensino: a) No ensino vocacional de nível Secundário; b) No ensino profissional de nível Secundário, desde que tenham 

concluído com aproveitamento todos os módulos do curso, bem como a prática simulada; c) No ensino regular, desde 

que tenham aproveitamento nas provas finais nacionais de 9.º ano. 

 

3.3.3. Cursos Profissionais 

 

3.3.3.1. Matrizes Curriculares 

 

Ensino secundário — Cursos profissionais (Decreto-Lei nº 139/ 2012 de 5 de julho -  revogado pelo Decreto Lei nº 

91/2013 de 10 de julho) 

No âmbito da autonomia, as escolas têm liberdade de organizar os tempos letivos na unidade mais conveniente desde 

que respeitem as cargas horárias totais de cada disciplina constantes do presente anexo:    

 

Componentes de formação Sociocultural:                                                                                                                        Total de horas 

Português  320 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 220 

Área de integração 220 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Componentes de formação Científica: 

Duas a três disciplinas (c)  500 

Componentes de formação Técnica: 

Três a quatro disciplinas (d) 1100 

Formação em contexto de trabalho (e) 
600 a 

840 

Total 
3200 a 

3440 
(a) Carga horária não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação a gerir pela escola, no âmbito da sua autonomia pedagógica, 

acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a otimizar a gestão modular e a formação em contexto de trabalho. 
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma 

segunda língua no ensino secundário. 
(c) Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função das qualificações profissionais a adquirir. 
(d) Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualificação profissional visada. 
(e) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes 

para a qualificação profissional a adquirir e será objeto de regulamentação própria. 

 

Matrizes dos Cursos em funcionamento no Agrupamento  

Curso Profissional de Produção Agrária  

Componentes de formação Sociocultural:                                                                                                                        Total de horas 

Português  320 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 220 

Área de integração 220 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Componentes de formação Científica: 

Matemática 500 
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Biologia 

Química 

Componentes de formação Técnica: 

Transformação 

1100 
Produção Agrária 

Mecanização  

Economia e Gestão 

Formação em contexto de trabalho (e) 600  

Total 3200  

 

Curso Profissional - Técnico Produção Agropecuária 

Componentes de formação Sociocultural:                                                                                                                        Total de horas 

Português  320 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 220 

Área de integração 220 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Componentes de formação Científica: 

Matemática 

500 Biologia 

Química 

Componentes de formação Técnica: 

Transformação 

1100 
Produção Agrária 

Mecanização  

Economia e Gestão 

Formação em contexto de trabalho (e) 600  

Total 3200  

 

Curso Profissional - Técnico de Multimédia 

Componentes de formação Sociocultural:                                                                                                                        Total de horas 

Português  320 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 220 

Área de integração 220 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Componentes de formação Científica: 

História da Cultura e das Artes 

500 Matemática 

Física 

Componentes de formação Técnica: 

Sistemas de Informação 

1100 
Design, Comunicação e Audiovisual 

Técnicas de Multimédia 

Projeto e produção multimédia 

Formação em contexto de trabalho (e) 600  

Total 3200  
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3.3.3.2. Horário de Funcionamento 

As atividades letivas na Escola B. 2,3/S Mestre Martins Correia decorrem de segunda a sexta-feira, entre as 

8h30m e as 17h15 m. O período de almoço decorre entre as 12h45m e as 14h ou 13h30m e 14h50m. 

 

3.3.3.3.Aprovação, Conclusão e Certificação 

A aprovação, conclusão e certificação dos Cursos profissionais far-se-á de acordo com a legislação em vigor - Portaria 

nº 74-A/2013 de 15 de fevereiro. 

Critérios gerais de avaliação 

Domínios 
Saber/Saber Fazer Saber Ser/Saber Estar 

70% 30% 

 

 

Critérios específicos de avaliação 

A definição dos critérios específicos de avaliação no domínio Saber/Saber Fazer e a distribuição das 

percentagens atribuídas a cada um dos dois domínios pelos vários itens que os compõem são da responsabilidade de 

cada grupo de recrutamento/disciplina e encontram-se disponíveis na plataforma Moodle do Agrupamento. 
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4. Oferta Complementar 
 

Com base no Decreto Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, o agrupamento decidiu criar a oferta complementar de 

Educação para a Cidadania. 

 

Nesta componente curricular complementar, a informação resultante da avaliação sumativa interna nos 2.º e 3.º 

ciclos expressa-se numa escala de 1 a 5, tal como nas restantes disciplinas, sendo acompanhada, sempre que se 

considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno.  

A oferta complementar nos 2º e 3ºciclos, não é considerada para efeitos de progressão de ano e conclusão de ciclo, 

ainda que seja de frequência obrigatória para os alunos. 

Sugestões de temas a tratar em Educação para a Cidadania:  

 Educação Cívica 

 Educação Financeira 

 Educação para os Media 

 Educação para o Consumo 

 Educação para o Empreendedorismo 

 Educação Ambiental 

 Educação para a Saúde 

 Educação para os Direitos Humanos 

 Educação para a Solidariedade 

 Educação Rodoviária 

 Educação para a Segurança  
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5. Competências Gerais e Transversais 
 

Com a aplicação deste Projeto Curricular de Agrupamento pretende-se que os alunos venham a desenvolver 

as seguintes competências: 

 

Competências gerais 

1. Participar na vida cívica de forma crítica e responsável. 

2. Respeitar a diversidade cultural, religiosa, sexual ou outra. 

3. Interpretar acontecimentos, situações e culturas, de acordo com os respetivos quadros de referência 

históricos, sociais e geográficos. 

4. Utilizar os saberes científicos e tecnológicos para compreender a realidade natural e sociocultural e 

abordar situações e problemas do quotidiano. 

5. Contribuir para a proteção do meio ambiente, para o equilíbrio ecológico e para a preservação do 

património. 

6. Desenvolver o sentido de apreciação estética do mundo, recorrendo a referências e conhecimentos 

básicos no domínio das expressões artísticas. 

7. Estabelecer uma metodologia personalizada de trabalho e aprendizagem. 

8. Cooperar com os outros e trabalhar em grupo. 

9. Procurar uma atualização permanente face às constantes mudanças tecnológicas e culturais, na perspetiva 

da construção de um projeto de vida social e profissional. 

10.  Desenvolver hábitos de vida saudáveis e a atividade física e desportiva, de acordo com os seus interesses, 

capacidades e necessidades. 

11.  Utilizar de forma adequada a língua portuguesa em diferentes situações de comunicação. 

12.  Utilizar o código ou os códigos próprios das diferentes áreas do saber para expressar verbalmente o 

pensamento próprio. 

13. Selecionar, recolher e organizar informação para esclarecimento de situações e resolução de problemas, 

segundo a sua natureza e tipo de suporte, nomeadamente o informático. 

14.  Utilizar duas línguas estrangeiras em situações do quotidiano, resolvendo as necessidades básicas da 

comunicação e apropriação da informação. 

 

 

Competências Transversais 

Métodos de trabalho e de estudo 

1. Participar em atividades e aprendizagens, individuais e coletivas, de acordo com regras estabelecidas. 

2. Identificar, selecionar e aplicar métodos de trabalho e de estudo. 

3. Exprimir dúvidas ou dificuldades. 

4. Analisar a adequação dos métodos de trabalho e de estudo, formulando opiniões, sugestões e propondo 

alterações. 
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Tratamento de informação 

5. Pesquisar, organizar, tratar e produzir informações em função das necessidades e dos problemas a 

resolver e dos contextos e situações. 

Comunicação 

6. Utilizar diferentes formas de comunicação verbal, adequando a utilização do código linguístico aos 

contextos e às necessidades. 

7. Resolver dificuldades ou enriquecer a comunicação através da comunicação não-verbal, com aplicação 

das técnicas e dos códigos apropriados. 

Estratégias cognitivas 

8. Identificar elementos constitutivos das situações problemáticas. 

9. Escolher e aplicar estratégias de resolução.  

10. Explicitar, debater e relacionar a pertinência das soluções encontradas em relação aos problemas e às 

estratégias adotadas. 

Relacionamento interpessoal e de grupo 

11. Conhecer e atuar de acordo com as normas, regras e critérios de atuação pertinente, de convivência, 

de trabalho, de responsabilização e sentido ético das ações definidas pela comunidade escolar nos seus vários 

contextos, a começar pela sala de aula. 
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6. Articulação Curricular 
 

A articulação curricular tem como objetivo a promoção da cooperação entre os docentes do Agrupamento, 

procurando adequar o currículo aos interesses e necessidades específicas dos alunos. 

A articulação curricular é assegurada através de: 

a) Conselhos de Docentes, na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico; 

b) Reuniões entre o 1º ciclo e o 2º ciclo; 

c) Departamentos Curriculares e Conselhos de Turma, nos 2.° e 3.° Ciclos do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário. 

 

A articulação curricular horizontal no 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico encontra-se definida a nível do 

Agrupamento. Foi estabelecida em reuniões, nas quais estiveram presentes um representante de cada disciplina por 

cada ano de escolaridade, das quais resultaram mapas específicos por cada ano de escolaridade, os quais serão 

aplicados ao longo de cada ano letivo. 

Cada Departamento Curricular tem definida a articulação curricular horizontal a aplicar no que se refere às 

diferentes áreas disciplinares que compõem cada um desses departamentos. 

Para a sua implementação, as reuniões de Conselho de Turma/reuniões de Departamento são o espaço 

privilegiado. Nestas reuniões devem ser selecionadas concretamente a articulação curricular a desenvolver e as 

estratégias e metodologias a aplicar para a sua execução. 

 

A articulação curricular vertical a nível do Agrupamento é definida em reuniões que envolve educadores e 

professores dos seguintes níveis de escolaridade: 

- Final do Ensino Pré-Escolar →  1º ano de escolaridade; 

- 4º ano de escolaridade  →  5º ano de escolaridade; 

- 6º ano de escolaridade  →  7º ano de escolaridade; 

- 9º ano de escolaridade → 10º ano de escolaridade. 
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7. Serviços Técnico-Pedagógicos 
 

7.1. Serviço de Psicologia e Orientação 

O Serviço de Psicologia e Orientação é dinamizado pela Psicóloga Educacional do Agrupamento de Escolas e 

desenvolve as suas principais atividades centrando-se em: 

1. Avaliação psicológica, orientação de alunos com Necessidades Educativas Especiais 

 Despiste de alunos com Necessidades Educativas Especiais: despiste e avaliação da sua situação e estudo 

das intervenções e encaminhamentos mais adequados a cada caso, de acordo com o Decreto-Lei 3/2008 

de 7 de janeiro e respetiva articulação com equipa multidisciplinar. 

2. Despiste e encaminhamento de quadros de natureza clínica 

 Avaliação preliminar das situações e seu encaminhamento para os serviços especializados de saúde. Estas 

situações implicam um acompanhamento a nível familiar cujo setting terapêutico não é o escolar. 

3. Atividades de Orientação Escolar e Profissional ao 9º Ano e aos alunos do Ensino Secundário 

 Apoio aos alunos do 9º ano no seu processo de tomada de decisão, nomeadamente através da promoção 

da sua maturidade face à escolha, na facilitação de informação sobre as diferentes opções e na 

identificação dos seus interesses e aptidões, nas aulas de Educação para a Cidadania. 

 Inclui a promoção da participação dos pais no processo de orientação dos filhos (Ações de 

Informação/Formação para Pais relacionadas com o Programa de Orientação Vocacional). – Reuniões 

periódicas com pais: uma no início do processo para explicar os objectivos e procedimentos e uma 

reunião no final do processo para apresentação de resultados.  

 Informação escolar e profissional aos alunos do ensino secundário. 

 Consulta vocacional individual.  

 Aferir as competências e interesses de jovens com desmotivação face à aprendizagem formal e com 

interesses divergentes dos escolares no sentido de proceder ao seu encaminhamento para ofertas 

formativas de cariz profissionalizante ou outros. 

4. Organização pessoal e desenvolvimento de metodologias de trabalho 

 Apoiar os alunos a nível psicológico e psicopedagógico no seu processo de aprendizagem e de integração 

escolar.  

5. Colaborar com professores, pais e encarregados de educação, no contexto das atividades educativas, tendo em 

vista a promoção do sucesso escolar 

6. Outras atividades/intervenções 

 O Serviço de Psicologia Educacional procederá também a outras atividades, nomeadamente intervenções 

em turmas e apoio a professores em situações pontuais consideradas de crise. 

 Apoiará crianças e jovens que se dirijam espontaneamente ao SPO onde são ouvidos, levando-os a 

encontrar algumas respostas, a receber informação disponível e, caso seja necessário, serão 

encaminhados para um apoio fora da escola (Centro de Saúde, Comissão Proteção Crianças e Jovens, 

entre outros). 

 



  
 
 
 

 

Projeto Curricular de Agrupamento Página 32 

7.2. Educação Especial 

 

O enquadramento, os objetivos e princípios orientadores do Grupo de Educação Especial têm como 

referência a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro: 

O Agrupamento promove a articulação com as parcerias e propõe a celebração de protocolos com 

diferentes serviços, empresas e outros agentes comunitários a nível local: Centro de Recursos para a 

Inclusão (CRI) – CRIT, Bombeiros Voluntários da Golegã, Centro Social e Paroquial da Golegã e Centro de 

Dia da Santa Casa da Misericórdia da Golegã por forma a ter os recursos necessários à implementação dos 

Currículos Específicos Individuais (CEI) e para a Transição para a Vida Ativa (TVA);  

O Grupo de Educação Especial integra o Departamento de Expressões. É constituído por 4 docentes 

especializados do grupo 910, que desenvolvem a sua intervenção nos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo 

do Ensino Básico, assim como no 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário do Agrupamento. 

 

7.2.1. Alunos com Necessidades Educativas Especiais de Caráter Permanente 

O Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, define os apoios especializados a prestar em todos os níveis de 

educação e ensino, com vista à criação de condições para a adequação do processo educativo  

 

7.2.2. Plano Individual de Transição (PIT) 

O Plano Individual de Transição destina-se a promover a transição para a vida pós-escolar do aluno com 

Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente, que não consiga adquirir as aprendizagens e competências 

definidas no currículo. O Agrupamento promove parcerias com instituições da localidade no sentido de implementar 

este Plano: Bombeiros Voluntários da Golegã, Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia, Centro Social e Paroquial 

da Golegã, CRIT de Torres Novas 

 

7.2.3. Critérios Gerais de Avaliação de Educação Especial 

Currículo Específico Individual – 1.º, 2.º, 3.º Ciclos e Secundário 

SABER /SABER FAZER 30% 

SABER SER/SABER ESTAR 70% 

 

Adequações Curriculares Individuais – 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 

SABER /SABER FAZER 90% 

SABER SER/SABER ESTAR 10% 

 

Adequações Curriculares Individuais – Ensino Secundário 

SABER /SABER FAZER 95% 

SABER SER/SABER ESTAR 5% 

 

 

7.3 Bibliotecas Escolares (BE) 

De acordo com os princípios e orientações da RBE (Rede de Bibliotecas Escolares) em articulação com os 

documentos orientadores internos, as BE devem envolver todo o Agrupamento e Comunidade Educativa nas suas 

atividades, respeitando a seguinte estrutura/modo de funcionamento:  
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Estruturas Órgãos Modo de funcionamento 

Gestão administrativa: 
Conselho Geral 
Conselho Administrativo 
Diretor 

- Reuniões para definição de integração 
da BE no Agrupamento  

Gestão Pedagógica 

Conselho Geral 
Conselho Pedagógico 
Diretor 
Coordenadores de Departamentos/DT´s 
Subcoordenadores 

- Reuniões para definição de integração e 
operacionalização da BE no Agrupamento 

 

Valências Dinamizadores Modo de funcionamento 
Apoios Educativos Professores  -  

Educação Especial Professores de Educação Especial 

- Definição de estratégias, planeamento, 
execução e avaliação 

Psicologia Psicólogos 

Oferta de Escola Diretores de Turma 

Projetos Dinamizadores 

OPTE (Ocupação Plena dos Tempos 
Escolares) 

Coordenadores do PE (Projeto Educativo) 
Bolsa de Professores 

SAAF (Sala de Apoio ao Aluno e Família) 
Coordenadores do PE (Projeto Educativo) 
Bolsa de Professores 

Comunidade Escolar 
Assistentes Técnicos e Operacionais 
Associações Pais e Encarregados de 
Educação e de Estudantes 

Comunidade Educativa Parceiros 

CIBE (Coordenador Interconcelhio de BE) 
Coordenadora das Professores 
Bibliotecários e Professores Bibliotecários 

- Reuniões de coordenação e formação 

 
As diretrizes definidas são operacionalizadas através do Plano de Ação e do  Plano Anual de Atividades da BE, 

abrangendo as seguintes grandes temáticas: 

 - Currículo, literacias e aprendizagem; 

 - Leitura e Literacia; 

   - Projetos, parcerias; 

 - Gestão da biblioteca escolar; 
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8. Serviços de Apoio ao Aluno e à Família (SAAF) 
 

8.1. Sala de Apoio ao Aluno e à Família 

Com o objetivo de reduzir a indisciplina, e na sequência do trabalho desenvolvido em anos letivos anteriores, 

a Sala de Apoio ao Aluno e à Família é o espaço onde, numa articulação de esforços, se dá acompanhamento a alunos 

que manifestem problemas disciplinares. 

Assim, quando um aluno, durante a aula em que se encontra, é encaminhado pelo professor para esta sala, 

seguir-se-ão os seguintes procedimentos: 

- Preenchimento da ficha de encaminhamento do aluno preenchida pelo professor que encaminha o aluno; 

- Encaminhamento do aluno até à Sala de Apoio ao Aluno e à Família feito por um assistente operacional; 

- Após um diálogo inicial com o professor que o acolhe, o aluno elabora um relato escrito sobre os motivos 

que o levaram a sair do espaço da aula, com o objetivo de refletir sobre a sua conduta; 

- No final, é elaborado pelo professor que acompanhou o aluno um registo final do ocorrido. 

Um aluno, após a terceira falta de comportamento registada, é sujeito a um plano de formação que implica a 

corresponsabilização da Escola, dos Pais/Encarregados de Educação e do aluno. Pretende-se, desta forma, criar um 

sistema de reconhecimento/responsabilização do aluno pela sua formação, conforme o estabelecido no Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

 

8.2. Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIA) 

 Criado nos termos da Lei nº 60/2009 de 6 de Agosto, este gabinete deve ser dinamizado por uma equipa 

constituída pela Coordenadora do Projeto de Educação para a Saúde, pela Psicóloga Educacional do Agrupamento e 

por três professores. 

   

 Os objetivos do Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno são: 

 Garantir um clima de escola estimulante e que proporcione autoestima;  

 Dar resposta às principais dúvidas dos jovens na área da sexualidade, consumo de substâncias e outros 

problemas relacionados com a adolescência;  

 Orientar os jovens para a tomada de decisões conscientes e responsáveis;  

 Contribuir para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes indesejadas;  

 Desenvolver atitudes de tolerância, solidariedade e respeito mútuo, contribuindo para a realização 

integral do jovem. 

 

 Ao longo do ano letivo, o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno desenvolverá as seguintes atividades: 

   - Criação do “Correio de Dúvidas” e de uma caixa de correio eletrónico; 

   - Dinamização do espaço do GIA na plataforma Moodle; 

   - Outras atividades a definir em cada ano letivo específico (2014/15/16/17). 
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8.3. Apoio ao Estudo/Atividades de Compensação Educativa 

 Para os diversos alunos que apresentem dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, serão 

disponibilizados apoios de caráter pedagógico. Assim, atendendo ao tipo de dificuldades apresentadas, os alunos 

referenciados pelos membros dos Conselhos de Turma poderão beneficiar de aulas de apoio ao estudo nas disciplinas 

de Português, Matemática, Inglês, História e Geografia de Portugal e Ciências Naturais no 2º ciclo, de Sala de Estudo 

em Português e Matemática no 3º ciclo, de pedagogia diferenciada na sala de aula, de programas de tutoria para 

apoio a estratégias de estudo, orientação e aconselhamento do aluno, de atividades de compensação, de atividades 

de ensino específico da língua portuguesa (alunos oriundos de países estrangeiros), de adaptações programáticas e de 

avaliação, de coadjuvação e assessoria em sala de aula. 

 Estas estratégias constam dos diferentes tipos de planos, elaborados pelos professores de cada Conselho de 

Turma/Conselho de Docentes, que se destinam a que cada aluno alcance o sucesso no seu percurso formativo, a 

saber: 

 

 Plano de Acompanhamento Pedagógico Individual/Turma: 

- Destina-se a alunos que revelem em qualquer momento do seu percurso dificuldades de aprendizagem em 

qualquer disciplina; 

- É elaborado pelo professor titular de turma, no 1º Ciclo, ou pelo Conselho de Turma, nos 2º e 3º Ciclos, 

contendo estratégias de recuperação que contribuam para colmatar as insuficiências detetadas; 

- Para dar conhecimento aos Encarregados de Educação dos planos elaborados em Conselho de Turma, o 

docente curricular/Diretor de Turma convoca-os para uma reunião, procurando o seu envolvimento e a sua 

concordância na sua implementação. 

 

 Os professores devem também fomentar junto dos alunos a utilização das Bibliotecas Escolares e da 

Plataforma Moodle, disponibilizando nesta, através de páginas por si criadas para cada turma ou ano de escolaridade, 

materiais pedagógicos diversificados, permitindo dessa forma que os alunos, fora do espaço da sala de aula, 

continuem a desenvolver autonomamente as competências que deverão atingir. 
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9. Ocupação de Alunos 
 

 Com vista à ocupação plena dos tempos escolares dos alunos, na Escola B. 2,3/S Mestre Martins Correia 

existe um documento com a indicação dos professores disponíveis para alguns dos tempos letivos que compõem o 

horário semanal deste estabelecimento de ensino. A atribuição aos diferentes professores desta função fundamenta-

se na disponibilidade proporcionada pela sua componente não letiva. 

 Será dada prioridade ao acompanhamento direto dos alunos em sala de aula (assessorias, coadjuvâncias, 

apoios individuais…). 

Sempre que um professor não puder comparecer às atividades letivas que constem do seu horário, sabendo-

o antecipadamente, deve deixar um plano de aula no PBX, o qual será entregue ao docente que o for substituir para a 

sua aplicação. 

Não existindo plano de aula, serão desenvolvidas atividades de enriquecimento curricular, devendo nesta 

situação a Biblioteca Escolar funcionar como um importante recurso. 
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10. Plano de Turma (PT) 
 

O Decreto-lei n.º 139/ 2012, de 5 de julho integra decisões relativas à adaptação do currículo como o 

conjunto de estratégias de concretização e desenvolvimento do currículo nacional e do Projeto Curricular de 

Agrupamento, visando adequá-los ao contexto de cada turma. O Plano de Turma (PT) assume “a forma particular 

como, em cada turma, se reconstrói e se apropria um currículo face a uma situação real, definindo opções e 

intencionalidade próprias, e construindo modos específicos de organização e gestão curricular, adequados à 

consecução das aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos daquele contexto”.  

Portanto, o Plano de Turma, que deve atender às especificidades das escolas e de cada turma, pretende 

assegurar que o Currículo Nacional, o qual se encontra centrado em competências essenciais e em experiências de 

aprendizagem/atividades, contribua para que os alunos desenvolvam as competências gerais que estão definidas para 

o ensino básico e secundário. O desenvolvimento dessas competências gerais deve estar sempre subjacente na sua 

construção e reformulação, privilegiando-se, em cada momento, algumas dessas competências como forma 

facilitadora do processo educativo. 

Assim, o Plano de Turma pressupõe um trabalho de equipa dos professores e uma articulação de conteúdos e 

de modos de ação. No seu desenvolvimento, as áreas curriculares não disciplinares devem contribuir para o 

desenvolvimento de competências, bem como para a mobilização de saberes dos alunos. 

 Como instrumento facilitador e de uma uniformização desejada, ao nível do Agrupamento foi definida a 

seguinte matriz, a qual deverá estar na base da organização dos Planos de Turma: 

 

Estrutura do Plano de Turma 

1. Cargos na Turma 

2. Constituição do Conselho de Turma 

3. Constituição da Turma 

4. Caraterização/diagnóstico da Turma 

5. Concertação de atitudes/estratégias a desenvolver na turma 

6. Avaliação concertação de atitudes/estratégias a desenvolver na turma 

7. Competências gerais a desenvolver nos alunos 

8. Competências transversais a desenvolver nos alunos 

9. Articulação entre as disciplinas/Educação para a Cidadania 

10. Articulação entre o Conselho de Turma e a BE  

11. Atividades no âmbito do Projeto Educação Sexual na Turma 

12. Modalidades de apoio 

13. Avaliação do Plano de Turma 
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11. Literacias 
 

Semana da Leitura 

A atividade "Semana da Leitura" tem como objetivo motivar a comunidade escolar para a leitura. Desta 

atividade podem fazer parte: "30 minutos de Leitura", "Partilha de Leitura", "Encontros com Escritores"... 

Esta atividade terá lugar no decorrer da semana em que se realizará a atividade "Dias da Cultura". 

 

Literacia 

 Foram consideradas áreas prioritárias a desenvolver por todos os níveis de ensino as literacias da 

leitura/interpretação e da informação por se considerar que têm impacto no sucesso educativo.  

 Este trabalho desenvolver-se-á em parceria com a Biblioteca Escolar que tem um papel fundamental na 

promoção e desenvolvimento das literacias em articulação com os Departamentos. 

 As competências a desenvolver em cada ano de escolaridade e em cada ano letivo constam do Plano de 

Implementação do Agrupamento.   

 



  
 
 
 

 

Projeto Curricular de Agrupamento Página 39 

 

12. Plano Anual de Atividades (PAA) 
 

O Plano Anual de Atividades é o documento, elaborado em cada ano letivo, onde se encontram discriminadas 

as atividades desenvolvidas em todo o Agrupamento. Tratando-se de uma planificação desenhada no início do ano 

letivo, nela poderão ser incluídas outras atividades que forem surgindo ao longo do tempo, desde que aprovadas em 

Conselho Pedagógico e Conselho Geral. 

 Deste documento constam as iniciativas de atividades apresentadas pelos diferentes Grupos de 

Recrutamento, pelos Departamentos, pelo Conselho de Docentes, mas também pelas Associações de Pais e 

Encarregados de Educação, alunos, assistentes operacionais ou em colaboração com instituições exteriores ao 

Agrupamento. 

Pretendem-se atividades que, sobretudo, vão ao encontro da consecução dos objetivos estratégicos e 

operacionais que constam do Projeto Educativo. Contudo, e não sendo este um aspeto limitativo, desejam-se 

atividades diversificadas quanto à iniciativa, ao público-alvo e ao local de realização, procurando-se sempre uma boa 

utilização dos recursos existentes. 

 Para se poder proceder à elaboração do Plano Anual de Atividades do Agrupamento, os proponentes de cada 

atividade deverão, obrigatoriamente, para além da designação da própria atividade, indicar os objetivos do Projeto 

Educativo que se pretendem atingir com ela, os objetivos específicos da atividade, as metas/finalidades, os 

dinamizadores, os destinatários, os recursos utilizados, a calendarização e o modo como será efetuada a avaliação da 

atividade. 

 Com o objetivo de contribuir para a implementação de uma verdadeira cultura de Agrupamento, consta do 

Plano Anual de Atividades um conjunto de visitas de estudo disponibilizadas a todos os alunos, com o objetivo de 

permitir que, ao longo do seu percurso escolar, tenham contacto com realidades culturais diversificadas, 

nomeadamente museus, exposições, espetáculos, entre outras. 

 

Dias da Cultura 

Os Dias da Cultura constituem a “montra” das atividades e projetos desenvolvidos em todo o Agrupamento. 

Acontecem todos os anos letivos, durante a última semana de aulas do segundo período letivo. O número de dias 

ocupado por esta iniciativa varia de acordo com o número de atividades a desenvolver. Para a sua realização será 

elaborado um horário das atividades, de modo a que os alunos possam participar. 

Indo ao encontro do estabelecido no Projeto Educativo do Agrupamento, os Dias da Cultura têm como objetivos: 

- divulgar junto de toda a comunidade educativa as atividades e os projetos desenvolvidos em todo o 

Agrupamento; 

- envolver as Associações de Pais e Encarregados de Educação na organização e dinamização de atividades e na 

participação de atividades desenvolvidas pelos educadores, professores e alunos; 

- motivar os pais e encarregados de educação a participarem na vida do Agrupamento, promovendo com eles um 

estreitamento de laços; 

- motivar toda a comunidade escolar para a organização de atividades diversificadas e inovadoras; 

- estimular a iniciativa dos alunos na preparação e dinamização de atividades por eles propostas; 
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- organizar, pelo menos, uma grande atividade que envolva grande parte dos membros do Agrupamento; 

- intensificar a colaboração com instituições/organizações externas ao Agrupamento. 
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13. Clubes, Oficinas e Projetos 
 

As atividades desenvolvidas no âmbito dos Projetos, Clubes e Oficinas são de enriquecimento curricular e 

extracurricular configurando, por isso, um valor formativo na aprendizagem dos alunos. 

Com os Projetos, Clubes e Oficinas em funcionamento no Agrupamento, pretende-se atingir finalidades e 

metas diversificadas, concretizando os objetivos operacionais do Projeto Educativo do Agrupamento. 

Os Projetos/Clubes/Oficinas constituem-se como uma estrutura de apoio e coordenação propostos ao nível 

do Agrupamento e que sejam dinamizados durante o período não letivo dos alunos (atividades extracurriculares) ou 

que impliquem atribuição de horas da componente não letiva dos professores e favoreçam o desenvolvimento 

formativo e/ou educativo no Agrupamento. 

Eixo Prioritário Objetivos do PE 
Objetivo 

Operacional 
Metas Projetos Metas PE 

1. Intensificar a 
qualidade das 
aprendizagens 
promovendo o 
sucesso educativo 

1. Promover o sucesso 
educativo. 

2. Promover a 
cidadania ativa, 
formando cidadãos 
críticos, 
intervenientes e 
solidários. 

3. Consolidar a 
identidade cultural 
do Agrupamento. 

4. Reforçar a interação 
Agrupamento-
Comunidade. 

Diversificação das 
estratégias de 
enriquecimento 
pessoal/cultural dos 
alunos. 

Envolver, no mínimo, 
10 alunos de forma 
regular (*) nas 
atividades de cada 
projeto (Clube/Oficina), 
ao longo do ano. 
Participar, pelo menos, 
numa atividade anual 
de abertura à 
comunidade. 
Desenvolver pelo 
menos 3 dos 4 
objetivos 

Implementação de pelo 
menos 5 projetos. 

(*)Entende-se por forma regular a assiduidade à maioria das sessões desenvolvidas por cada projeto. 
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14. Projeto de Educação para a Saúde 
 

No âmbito do 3º eixo prioritário – Intensificar a relação com a família e com a comunidade 

e do 4º objetivo geral do Projeto Educativo – Reforçar a interação Agrupamento-Comunidade, há 

a considerar o Projeto de Educação para a Saúde, o qual faz referência aos seguintes objetivos 

gerais e áreas de intervenção: 

Objetivos Gerais 

 Fomentar o desenvolvimento de estilos de vida saudáveis;  

 Contribuir para a tomada de decisões saudáveis;  

 Prevenir comportamentos de risco;  

 Vigiar o estado de saúde em geral da comunidade escolar;  

 Promover a autorresponsabilização dos jovens pela sua saúde;  

 Dinamizar o GIA (Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno) - espaço onde é possível 

o aconselhamento, individual ou em grupo, mantendo uma relação de confiança e 

sigilo;  

 Sensibilizar a comunidade escolar para a importância das medidas preventivas 

visando o melhor estado de saúde física, mental e social;  

 Sensibilizar os diversos elementos da comunidade educativa para a necessidade da 

Educação para a Saúde, fomentando a sua participação ativa e envolvimento neste 

projeto. 

Áreas de Intervenção 

 Saúde mental e competências socioemocionais;  

  Educação para os afetos e a sexualidade; 

 Alimentação saudável e atividade física; 

 Higiene corporal e saúde oral; 

 Hábitos de sono e repouso; 

 Educação postural; 

 Prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substâncias 

psicoativas, bem como de comportamentos aditivos sem substância. 
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14.1. Projeto de Educação Sexual 

 

A Educação Sexual está regulamentada por diversos documentos legais: 

  a Lei 3/84 ‐ Direito à Educação Sexual e Planeamento Familiar; 

  o DL 46/86 ‐ Lei de Bases do Sistema Educativo (1986); 

  o DL 115A/98 ‐ Regime de Autonomia das Escolas; 

  a Lei 120/99 ‐ Reforço das Garantias do Direito à Saúde Reprodutiva; 

  o DL6/01 ‐ Reorganização Curricular; 

  o DL 7/01 ‐ Revisão Curricular; 

 a lei 60/2009 de 6 de Agosto ‐ estabelece a aplicação da educação sexual nos estabelecimentos do ensino 

básico e do ensino secundário. 

  a portaria nº 196‐A/2010 de 9 de Abril – regulamenta a lei 60 e define as orientações curriculares adequadas 

para os diferentes níveis de ensino. 

 

São finalidades da Educação Sexual: 

a) A valorização da sexualidade e afectividade entre as pessoas no desenvolvimento individual, respeitando o 

pluralismo das conceções existentes na sociedade portuguesa; 

b) O desenvolvimento de competências nos jovens que permitam escolhas informadas e seguras no campo 

da sexualidade; 

c ) A melhoria dos relacionamentos afectivo – sexuais dos jovens; 

d) A redução de consequências negativas dos comportamentos sexuais de risco, tais como a gravidez não 

desejada e as infeções sexualmente transmissíveis; 

e) A capacidade de proteção face a todas as formas de exploração e de abuso sexuais; 

f) O respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais; 

g) A valorização de uma sexualidade responsável e informada; 

h) A promoção da igualdade entre os sexos; 

i) O reconhecimento da importância da participação no processo educativo de encarregados de educação, 

alunos, professores e técnicos de saúde; 

j) A compreensão científica do funcionamento dos mecanismos biológicos reprodutivos; 

l) A eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na violência em função do sexo ou 

orientação sexual. 
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15. Desporto Escolar 
 

O Desporto Escolar, dinamizado pelos Professores do Grupo de Educação Física e destinado a toda a 

população escolar, tem como principais objetivos: 

- Fomentar nos alunos o gosto pela prática desportiva; 

- Estimular nos alunos o interesse pelo trabalho em equipa; 

- Contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar e promover a inclusão, a aquisição de hábitos 

de vida saudável e a formação integral dos jovens em idade escolar, através da prática de atividades 

físicas e desportivas; 

- Proporcionar a todos os alunos acesso à prática de atividade física e desportiva como contributo essencial 

para a formação integral dos jovens. 

 

Tendo em vista todos estes objetivos e finalidades, são desenvolvidas no ano letivo de 2016/2017 as 

seguintes atividades: 

- Quadros Competitivos: Futsal e Basquetebol feminino; 

- Megas Sprinter, Salto e Km (Fase Escola e Regional); 

- Torneio interno 3X3 Basquetebol; 

- Torneio interturmas de Futsal; 

- Corta-Mato Escolar; 

- Corta-Mato Distrital; 

- “Caminhada da Primavera”. 

 

No âmbito do desenvolvimento das atividades supracitadas existem parcerias com as seguintes entidades: 

- Câmara Municipal da Golegã; 

- Clube Lazer Aventura e Competição do Entroncamento. 
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16. Plano de Formação Interna 
 

Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento profissional dos educadores e dos professores, em cada ano 

letivo é elaborado o Plano de Formação Interna do Agrupamento, que vem complementar a formação disponibilizada 

pelo Centro de Formação de Escolas A23, ao qual o Agrupamento pertence, e outra formação a que os professores a 

nível individual possam aceder através de outras instituições. 

Para a elaboração deste Plano de Formação Interna deverão ser consideradas as necessidades de formação 

manifestadas pelos educadores e professores, os recursos humanos, nomeadamente ao nível de eventuais 

formadores existentes no Agrupamento, podendo ainda proceder-se ao convite de formadores externos. 

A formação proporcionada no âmbito deste plano poderá ser ou não acreditada para efeitos de progressão 

na carreira dos educadores e formadores. 
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17. Parcerias 
  

Com o objetivo de atingir as finalidades a que se propõe e de conseguir um maior envolvimento com a 

comunidade escolar, o Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho mantém parcerias com as 

seguintes instituições e empresas: 

- Câmara Municipal da Golegã 

- Juntas de Freguesias de Golegã, Azinhaga e Pombalinho 

- CRIT - Centro de Reabilitação e Integração Torrejano - Torres Novas 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Golegã 

- Centro Social e Paroquial da Golegã 

- Centro de Formação A23 

- Agrotejo / AGROMAIS – Entreposto Comercial Agrícola, C.R.L. 

- Santa Casa da Misericórdia da Golegã 

- Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga 

- Rotary Club do Entroncamento 

- Associação “Tejo d’ Honra” - Golegã 

- Nersant - Torres Novas 

- Associação “Cantar Nosso” - Golegã 

- ANTE – Associação Nacional Turismo Equestre 

- Quintas/Casas Agrícolas do concelho de Golegã 

- GRAAL – Golegã 

- Mendes Gonçalves e Filhos, Lda. - Golegã 

- Decor Reis - Golegã 

- Intermarché - Golegã 

- CLAC - Clube de Lazer Aventura e Competição – Entroncamento 

- Rancho Folclórico da Golegã 

- Reserva da Biosfera 

- Tejus – Eventus e Turismo 

- Estufas Cleide Oriana Guia da Silva e Alexis Dúnio Guia da Silva 
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18. Avaliação do Projeto 
 

Sendo o Projeto Curricular de Agrupamento um projeto anual que pretende implementar a política 

estabelecida no Projeto Educativo, compete ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral do Agrupamento, no final 

de cada ano letivo, proceder à avaliação da sua execução, decorrendo daí ajustes, adequações e alterações 

consideradas necessárias. 

Esta avaliação será concretizada, no final de cada ano letivo, por uma equipa a definir pelo Conselho 

Pedagógico que elaborará os documentos de recolha de dados necessários às conclusões finais. 


