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Introdução 

 

O Plano de Estudo e Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento de Escolas Gonçalo 

Nunes procura operacionalizar o currículo nacional atendendo às especificidades do 

agrupamento, num processo aberto, dinâmico e de adaptação constantes. Pretende contemplar 

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

do ensino básico, as metodologias a privilegiar, a revisão da carga horária e as várias ofertas 

educativas. 

É importante gerir a própria autonomia, numa tentativa séria de encontrar respostas 

adequadas aos alunos e aos contextos concretos em que os docentes trabalham diariamente, 

potenciando ainda uma capacidade de decisão relativamente ao desenvolvimento e gestão das 

diversas componentes do currículo, uma maior articulação entre elas, assim como um acréscimo 

de responsabilidade na organização das ofertas educativas. 

 A existência de propostas globais de intervenção, ao nível pedagógico e didático, 

adequadas ao nosso contexto específico, permite escolhas fundamentadas de forma a contribuir 

para a consecução dos nossos objetivos plasmados no Contrato de Autonomia (que terminaria 

em 2015-2016, mas que poderá ser referência ainda em 2016-2017) e no nosso Projeto 

Educativo. 

Em 2016-2017 deverá ter-se em conta o Plano de Ação Estratégica de promoção do 

sucesso educativo, tendo como referência as medidas aí estabelecidas e a seleção/definição 

das medidas assumidas pela escola de entre as indicadas no CAPÍTULO IV, Artigo 11.º, do 

Despacho Normativo nº 4-A/2016.  

 

Este Plano de Estudo e Desenvolvimento do Currículo entrará em vigor no ano letivo 

2014/2015 e aplica-se ao Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes até ao ano letivo de 

2017/18 com reajustes anuais. 
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A. Caraterização do agrupamento  

 

O território de influência do Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, cuja dispersão 

geográfica é pouco significativa, é constituído pelas freguesias de Abade de Neiva, Tamel S. 

Veríssimo, Arcozelo e União de Freguesias de Barcelos, que integra Vila Boa e Vila Frescaínha 

(S. Pedro e S. Martinho). 

Fazem parte do agrupamento as seguintes Escolas e Jardins de Infância: 

 Escola Básica Gonçalo Nunes (Sede) 

 Escola Básica António Fogaça 

 Escola Básica de Arcozelo 

 Escola Básica de Abade de Neiva 

 Escola Básica de Vila Boa 

 Escola Básica de Pontes, Tamel S. Veríssimo 

 Escola Básica de Vila Frescaínha, S. Pedro 

 Escola Básica de Aldão 

 Jardim de Infância da Avenida João Duarte 

 Jardim de Infância das Calçadas 



 

Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes - Barcelos 

  

Plano de Estudo e Desenvolvimento do Currículo   = Alterações para 2016/2017  Página 6 

 

B. Metas/objetivos/prioridades de intervenção do projeto educativo 

 
As prioridades de intervenção/ áreas do atual Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas 

foram definidas tendo em conta os objetivos a que nos propusemos atingir no Projeto Educativo 

e no Plano de Ação Estratégica. 

Introduzem-se aqui, como atualizações, algumas alterações no que se refere à “base 

de operacionalização”, mantendo-se os objetivos e as prioridades tal como se assumem 

no Projeto Educativo.  

PRIORIDADES OBJETIVOS BASE DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 
 
 
 
Sucesso escolar e 
educativo 
 
 
 

 
•Garantir o desenvolvimento de 
competências facilitadoras do 
exercício de cidadania e de 
comportamentos adequados de 
disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Uniformização de critérios e regras de atuação 
em sala de aula, por parte de todos os 
docentes, com intervenção direta das estruturas 
intermédias de orientação pedagógica de 
acordo com o emanado do Conselho 
Pedagógico - órgão de coordenação e 
supervisão pedagógica e orientação educativa. 
 
•Divulgação do Regulamento Interno, aos pais e 
aos alunos, em reunião com o diretor de 
turma/docente titular de turma, no início do ano 
letivo, para consciencialização de regras de 
conduta. 
 

 •Atuação rigorosa, em conformidade com o 
Regulamento Interno, em situações de 
comportamentos inadequados dos alunos; 
 

 
•Intervir perante 
comportamentos desajustados 
e/ou agressivos de alunos que 
possam comprometer o seu 
rendimento escolar e/ou o seu 
relacionamento interpessoal. 

 
 
 
 

 
•Acompanhamento dos casos mais 
problemáticos por serviços técnicos 
especializados (Gabinete de Informação e 
Apoio, Serviços de Tutoria, Serviços de 
Psicologia e Orientação). 
 
•Intervenção pedagógica coerente que fomente 
atitudes cívicas de prevenção e combate à 
indisciplina. 
 
. Implementar o processo de apoio tutorial 
específico previsto no Desp. Normativo. Nº 4-
A/2016 (art. 12º).  
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• Motivar os alunos/crianças 
envolvendo-os no processo de 
ensino e aprendizagem. 
 
 

 
•Prática frequente da avaliação formativa e 
autoavaliação dos alunos, no espírito do 
estabelecido no art. 11º do desp. Norm. Nº 1-
F/2016.  
 
•Diversificação de metodologias nas práticas 
educativas/pedagógicas, de acordo com o 
ritmo de aprendizagem dos alunos. 
 
•Promoção de atividades de reforço de 
técnicas e métodos de trabalho e estudo, 
potenciando componentes do currículo dos 
alunos como a Oferta Complementar e 
recursos da escola como a Sala de Estudo. 
 

  
 
 
 
 
 
• Motivar os alunos/crianças 
envolvendo-os no processo de 
ensino e aprendizagem. 
 

 
•Concretização de práticas pedagógicas que 
reforcem o domínio da Língua Portuguesa, de 
acordo com o princípio da sua 
transversalidade. 
 
•Dinamização de atividades/ projetos/ clubes e 
atividades de enriquecimento curricular que 
valorizem e desenvolvam a aprendizagem e o 
autoconhecimento. 
 

•Reconhecimento do mérito dos alunos, relativo 
ao seu desempenho, pela integração em 
Quadros de Valor e Excelência, de divulgação 
anual. 
 

•Realização de atividades no exterior/visitas de 
estudo que promovam a observação e a 
integração de saberes significativos e 
contextualizados com vista à formação integral 
dos alunos. 

 

 

 

 

•Melhorar os resultados 
escolares/ aprendizagens 
 

 
•Organização de apoios educativos para 

responder às necessidades de aprendizagem 

identificadas. 

•Encaminhamento dos alunos para as salas de 
estudo/biblioteca. 
 
•Realização de provas de aferição internas, 
para aferir o desempenho dos alunos e o 
trabalho desenvolvido, em moldes a definir em 
Conselho Pedagógico. 
 
•Coadjuvação em turmas que apresentem 
maior taxa de insucesso. 
 
•Prestação de apoios a alunos com o 
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Português Língua não Materna. 
 
•Implementação de apoios pedagógicos 

personalizados para os alunos com 

necessidades educativas especiais. 

•Promoção e implementação de atividades que 
promovam a utilização das Bibliotecas 
Escolares. 

PRIORIDADES OBJETIVOS BASE DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sucesso escolar e 
educativo 
 
 
 

•Melhorar os resultados 
escolares 
 

 
•Constituição de grupos temporários de alunos de 
homogeneidade relativa. 
 
•Recurso a técnicos especializados internos e/ou 
no âmbito das parcerias estabelecidas pelo 
Agrupamento. 
 
• Reforço de atividades nas áreas que manifestam 
maior nível de insucesso nos alunos do ensino 
básico. 
 

 

•Promover respostas 
educativas diferenciadas de 
ensino /aprendizagem que 
maximizem o potencial dos 
alunos com necessidades 
educativas especiais 
 

 

 

 

 

 

 

•Sinalização dos alunos com necessidades 
educativas especiais. 
 
•Elaboração, acompanhamento e avaliação dos 
Programas Educativos Individuais. 
 

•Desenvolvimento de Planos Individuais e 
Transição (PIT) de preparação dos alunos para a 
vida pós-escolar; 
 
•Oferta de atividades de cariz funcional em 
contextos reais e em diferentes espaços para o 
desenvolvimento de competências específicas de 
autonomia pessoal e social. 
 
•Oferta das modalidades específicas de 
educação: 
- Unidade de Apoio Especializado à 
Multideficiência; 
- Intervenção Precoce na Infância – Barcelos e 
Esposende. 
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PRIORIDADES OBJETIVOS BASE DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Dinamismo e 

qualidade na 

ação da Escola 

 

 
•Promover o trabalho 

cooperativo entre docentes com 
vista à melhoria da prática 
pedagógica e dos resultados 
escolares. 

•Articulação entre os docentes do mesmo 
departamento/grupo disciplinar /conselho de ano 
para planificação, preparação de atividades em 
conjunto, produção e partilha de materiais e 
estratégias pedagógicas.  

 
•Ação coordenada de todos os docentes, de 

acordo com as prioridades de intervenção 
previstas nos Planos de Turma/Grupo. 

 
•Reforçar a articulação 

pedagógica entre os vários ciclos 
de ensino e departamentos.  

 

 

 

 

•Promoção de reuniões para trabalho de 

articulação curricular vertical e horizontal, a fim de 

definir critérios comuns de atuação e avaliar o 

resultado do trabalho desenvolvido. 

 

•Realização de ações de cariz diversificado 

que visem o desenvolvimento de atividades 

concertadas para a qualidade do ensino e da 

aprendizagem. 

•Reforço da articulação entre as atividades 

de enriquecimento curricular e os 

departamentos/conselhos de docentes de ano de 

escolaridade. 

 

 

 
• Promover a monitorização 

da prática letiva em sala de aula. 
 

 

•Supervisão da atividade letiva docente pelo 

coordenador de disciplina/departamento, de 

acordo com a disponibilidade de horário. 

 

 Promover a partilha de práticas letivas em 

contexto de sala de aula no âmbito dos 

departamentos curriculares/área disciplinar ou 

 

•Proporcionar percursos 
curriculares diferenciados, 
garantindo a qualidade das 
aprendizagens na perspetiva 
de continuação de estudos ou 
de inserção na vida ativa. 

 
•Apoio psicopedagógico para orientação escolar e 
profissional ao longo do percurso académico dos 
alunos, de forma a rentabilizar as suas 
capacidades.  
 
•Diversificação da oferta educativa para responder 
às necessidades da comunidade educativa em 
diferentes modalidades e tipologias. 
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Conselho deTurma ao longo do ano letivo.   

 

 
•Promover a autoavaliação 

do Agrupamento numa perspetiva 
integrada e sustentada, tendo em 
vista a sua eficácia e eficiência. 

 

 
•Monitorização da autoavaliação do 

desempenho do Agrupamento através do 
Observatório de Qualidade. 

 
•Atuação sobre os resultados do 

funcionamento dos serviços e atividades 
realizadas, desencadeando ações de melhoria. 
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Dinamismo e 
qualidade na 
ação da Escola 

 
 Promover mecanismos 

conducentes a uma efetiva 
segurança na escola e a uma 
educação para a saúde, 
favorecendo estilos de vida 
saudáveis. 

 
 

 

         •Realização anual de simulacros e ações 

de sensibilização para questões de segurança. 
 
•Dinamização de atividades no âmbito da 

Educação para a Saúde/Educação Sexual. 
 
•Implementação de iniciativas de combate 

a fatores de risco. 
 
•Dinamização de ações que incentivem o 

consumo de uma alimentação saudável, 
hábitos de higiene e a prática regular de 
exercício físico. 

 
•Dinamização do desporto escolar, com 

oferta de desporto adaptado para alunos com 
necessidades educativas especiais. 

 

•Enriquecer a aprendizagem 

através da oferta de atividades 

culturais diversas possibilitando 

aos alunos a diversificação e 

alargamento da sua formação. 

•Implementação de projetos e clubes com 

caráter extracurricular e de enriquecimento 

cultural e formativo. 

•Acompanhamento dos casos mais 

problemáticos por serviços técnicos 

especializados (GIA, Serviços de Tutoria, 

Serviços de Psicologia e Orientação). 

 

 

 

•Divulgar a escola de modo a 

promover a sua imagem. 

•Apresentação aos encarregados de 

educação dos recursos da escola (clubes, 

projetos e outras atividades 

extracurriculares). 

 

•Oferta de atividades diversificadas e 
diferenciadas de promoção do sucesso. 

 
•Utilização dos média, internet e poder 

local para incentivo à publicação de notícias, 

acerca de projetos e atividades da escola na 

imprensa, rádios locais e autarquia. 

 
•Atualização permanente da Página do 

Agrupamento. 

PRIORIDADES OBJETIVOS BASE DE OPERACIONALIZAÇÃO 
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PRIORIDADES OBJETIVOS BASE DE OPERACIONALIZAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Relação Escola/ 

Família/ 

Comunidade 

 

 
•Fomentar a participação dos pais 

e encarregados de educação na 

vida do Agrupamento e no 

acompanhamento do processo 

educativo dos seus educandos. 

 

•Reuniões dos diretores de turma /docentes 

titulares de turma / de grupo, com os 

encarregados de educação para tomada de 

conhecimento sobre a vida escolar dos alunos. 

 
•Reuniões da Direção do Agrupamento com a 

Associação de Pais com vista à mobilização dos 

representantes dos pais/encarregados de 

educação para uma maior participação na 

tomada de decisão, bem como na resolução de 

problemas relacionados com o absentismo ou 

desinteresse dos encarregados de educação. 

 
•Realização de reuniões periódicas, debates e 

colóquios com os encarregados de educação, 

para consciencialização do seu papel no 

sucesso dos seus educandos. 

 
•Continuação do funcionamento e 

desenvolvimento da Componente de Animação 

e Apoio à Família, de acordo com as 

necessidades dos pais, na Educação Pré-

Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 
 
  
•Promover o diálogo com a 

comunidade no sentido de 

otimizar os recursos disponíveis 

para a formação dos alunos. 

•Realização de mostras, exposições, e 

espetáculos abertos à comunidade, que 

permitam aos alunos divulgar o trabalho 

desenvolvido. 

 
•Envolvimento da comunidade nas atividades 

extracurriculares (culturais, ambientais, 

desportivas, de lazer e convívio, de promoção 

da saúde). 

 
•Convite a pessoas e/ou grupos de 

pessoas que possam servir de modelo de 

vida aos alunos, nos vários campos 

profissionais, culturais e sociais. 

 

•Participação do Agrupamento em projetos de 

iniciativa local e/ou nacional com reflexo 

positivo na melhoria do serviço educativo. 

 
•Potenciar os recursos da 

comunidade 

 

•Estabelecimento de parcerias, protocolos e 

articulações diversificadas, tendo em vista a 

consecução dos objetivos do Projeto 

Educativo. 
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C. Opções Curriculares/Organização Curricular 
 

1. CALENDÁRIO ESCOLAR  

O calendário escolar da Educação Pré-escolar é definido, no início do ano letivo, em reunião 

de concertação da Direção do Agrupamento com os pais e representantes do município. Deste 

modo, anualmente, será publicitado na página do Agrupamento o respetivo horário. 

2. HORÁRIO ESCOLAR 
 
A definição do período de funcionamento das escolas do Agrupamento é da competência do 

Diretor, sob proposta do Conselho Pedagógico, ouvido o Conselho Geral, tendo em conta o 

calendário escolar. 

Para o 2º e 3º ciclo, o Conselho Pedagógico deliberou adotar a unidade de tempo de 50 

minutos para cada uma das disciplinas, à exceção da disciplina de Educação Moral e Religiosa 

Católica que se rege por tempos de 45 minutos, conforme a lei.  

2.1. Pré-Escolar 

 
 

Atividades Curriculares 

Manhã Almoço Tarde 

9h00 – 12h00 12h00 – 13h30 13h30 – 15h30 

                                               CAAF 

7h00/7h30 - 9h00  15H30 - 19H00 

 

2.2. 1º ciclo 

 

Atividades Curriculares 

Manhã Almoço Tarde 

9h00 - 10h00/10h30 - 12h30 12h30 – 14h00 14h00 – 17.30h 

Em algumas turmas poderá ser lecionada a disciplina de EMRC entre as 8h e as 9h.  
 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

Horário flexível, podendo acontecer ao longo do período estabelecido para a atividade curricular.  

CAAF 

07h00/07h30 - 09h00  17h30 – 19h.30 
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A Componente de Animação e de Apoio à Família é uma resposta às necessidades dos 

encarregados de educação relativamente à ocupação dos seus educandos em período extra 

letivo e, por esse motivo, os horários em que decorrem, dependem das especificidades de cada 

unidade educativa. Na generalidade, os vários Jardins-de-infância e Escolas Básicas do 1º ciclo 

mantêm-se abertos das 07:00h às 19:00h. 

 
2.3. 2º e 3º ciclos 

 

Manhã 08:15h-9:05h 09:10h-10:00h 10:20h-11:10h 11:20h-12:10h 12:15h-13:05h 

Almoço 12:00h – 14:00h 

Tarde 13:15h-14:05h 14:10h-15:00h 15:10h-16:00h 16:20h-17:10h 17:15h-18:05h 

 
 

3. PLANO DE ESTUDO/ESTRUTURA CURRICULAR 

 
Definido em função das prioridades e princípios expressos no Projeto Educativo, o Desenho 

Curricular aponta as opções do Agrupamento nos seguintes domínios: 

a) Distribuição da carga horária das componentes do currículo; 

b) Tipo de Atividades de Enriquecimento Curricular a desenvolver e distribuição da sua 

carga horária; 

c) Escolha da Oferta Complementar nos 1º, 2º e 3º ciclos; 

d) Escolha da Oferta de Escola no 3º Ciclo. 
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3.1. Educação Pré-escolar 

Desenho Curricular 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 le

ti
va

 
(2

5
h

) Áreas de 
conteúdo 
Metas de 

Aprendizagem 

Área da 
Formação 
Pessoal e 

Social 

Domínios/subdomínios: 
Identidade / Autoestima                        
Independência / Autonomia       
Cooperação  
Convivência Democrática / Cidadania          
Solidariedade / Respeito pela Diferença      

Área da 
Expressão e 

Comunicação 

Domínios/subdomínios: 
Expressão Plástica: 
 -Compreensão das Artes no Contexto  
Subdomínio:  Fruição e Contemplação  
 
- Apropriação da Linguagem Elementar das Art es 
Subdomínio: Fruição e Contemplação / Produção e Criação  

-Desenvolvimento da Criatividade 

Subdomínio: reflexão e Interpretação  
 Expressão Dramática/Teatro 
- Desenvolvimento da Criatividade   
 -Compreensão das Artes no Contexto  
 Subdomínio:  Experimentação e Criação / Fruição e Análise  
 -Apropriação. da Linguagem Elementar da Expressão. Dramática  
 Subdomínio :  Experimentação e Criação / Fruição e Análise  
 
Expressão Musical                                                                                               

- Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação.  
 Subdomínio:  Interpretação e Comunicação 
 -Desenvolvimento da Criatividade 
Subdomínio:  Criação e Experimentação  
 - Apropriação da Linguagem Elementar da Música 
Subdomínio :  Perceção Sonora e Musical  
- Compreensão das Artes no Contexto  
Subdomínio:  Culturas Musicais nos Contextos  
 
Dança: 
- Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação  
Subdomínio: Comunicação e Interpretação   
-Apropriação da Linguagem Elementar da dança. 
Subdomínio : Conhecimento e vivência da dança: (                
- Compreensão das artes no contexto 
Subdomínio Fruição Contemplação 

Expressão Motora: 
 - Deslocamentos e equilíbrios 
- Perícia e Manipulações  
- Jogos 

Área do Conhecimento 
do Mundo 

Domínios/subdomínios: 
Localização no Espaço e no Tempo 
Conhecimento do Ambiente Natural e Social  
Dinamismo das Inter-Relações Natural-Social 

Área da Linguagem Oral 
e abordagem à Escrita 

Domínios/subdomínios: 
Consciência Fonológica 
Reconhecimento e escrita de Palavras 
Conhecimento  das Convenções Gráficas   
Compreenção  de Discursos Orais e Interação Verbal  

Área da Matemática 

Domínios/subdomínios: 
Números e operações  
Geometria e Medida 
Organização e tratamento de dados  

Área das Tecnologias 
de Informação e 

Comunicação 

Domínios/subdomínios: 
Informação 
Comunicação      
Produção           
Segurança 

http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=577
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=578
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=579
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=580
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=581
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=590
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=589
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=591
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=591
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=591
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=594
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=593
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=593
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=595
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=595
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=596
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=597
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=598
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=535
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=536
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=537
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COMPONENTES DO CURRÍCULO 

 

Carga horária 
semanal * 

 

1º Ano 

 

Carga horária 
semanal * 

 

2º Ano 

 

Carga horária 
semanal * 

 

3º Ano 

 

Carga horária 
semanal * 

 

4º Ano 

 

Português 8 8 8 8 

 

Matemática 8 8 8 8 

Inglês   2 2 (*) 

 

Estudo do Meio 3 3 3 3 

 
Expressões Artísticas e Físico-motoras 3 3 3 3 

Apoio ao Estudo 2 2 2 2 

Oferta Complementar - DPS
1 1 1 1 1 

TOTAL HORAS 25 25 27 27 

Educação Moral e Religiosa2 1 1 1 1 

ATIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR 
3
 

 

Inglês 
 

2 
 

2 
 

 
 

 

Atividade Física e 
Desportiva 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Atividade Lúdico-
Expressiva 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

3.2. 1º ciclo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tempos de 60 minutos 
 
1 

Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma transversal, a 
educação para a cidadania e componentes de trabalho com as tecnologias da informação e comunicação. 

2 
Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

 
3 Atividades de caráter facultativo, nos termos do nº 1 do artigo 8º do Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de 

julho. 
 
(*) A partir do ano lectivo de 2016/2017. 
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3.2.1. Fundamentação para as opções das AEC 

 
O facto de optar por desenvolver nas AEC áreas relacionadas com a arte, com as expressões e 

com o Inglês teve como princípio base, comum a todas as opções, os seguintes pressupostos: 

- As AEC devem constituir oportunidades complementares de aprendizagem, através de 

atividades de caráter mais prático/lúdico. A oferta abrangerá a plástica, a música e o movimento 

e drama. A Atividade Física e Desportiva contribuirá para o desenvolvimento físico das crianças, 

criando condições favoráveis ao seu crescimento social, à interação, favorecendo os processos 

de aprendizagem e alicerçará o equilíbrio das experiências escolares, aproximando-as do ritmo e 

estilo da atividade própria da infância, tornando a escola e o ensino mais atrativos. 

- Rentabilizar, ao máximo, os recursos humanos existentes no Agrupamento para o 

desenvolvimento dessas áreas, prevendo-se que recursos docentes do quadro, com o horário 

incompleto ou sem turma atribuída, em particular dos grupos de recrutamento 240 e 260 possam 

leccionar essas áreas. 

- Desenvolvimento de uma língua estrangeira (inglês) como contributo para o 

enriquecimento curricular. O Inglês apenas assume o carácter de AEC no 1º e no 2º ano. No 3º e 

4º ano constitui-se como uma disciplina curricular. 

A promoção do desenvolvimento integral dos alunos que esta área proporciona, permitirá 

ativar as suas capacidades afetivas e cognitivas, em todos os contextos de aprendizagem, 

favorecendo assim, o seu desenvolvimento transversal a todas as áreas do currículo. 

 

Expressão Plástica 

 
Com esta área de expressão pretende-se: 

- A exploração de algumas técnicas e materiais possíveis de utilizar na criação de trabalhos; 

- Apreciar, de forma criativa, as possibilidades de utilização que os materiais de reciclagem 

oferecem; 

- Explorar diferentes meios de representação e comunicação; 

 

Este conjunto de experiências com os materiais, com as formas e com as cores permite que, 

a partir de descobertas sensoriais, as crianças desenvolvam formas pessoais de expressar o seu 

mundo interior e de representar a realidade, repercutindo-se positivamente no seu 

desenvolvimento global. 
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Música 

A música e as experiências musicais vivenciadas pelas crianças na escola são a melhor 

forma de proporcionar o desenvolvimento dos aspetos essenciais da voz, contribuindo para o 

seu desenvolvimento global. As vivências sonoro-musicais, através de atividades lúdicas, 

constituem momentos de profunda riqueza e bem-estar em que as crianças desenvolvem 

potencialidades musicais múltiplas que potenciarão o domínio progressivo das possibilidades do 

corpo e da voz. 

Expressão Dramática 

A expressão e educação artística são essenciais para o crescimento intelectual, social, físico 

e emocional das crianças e jovens. Sendo a atividade dramática fortemente globalizante, 

contemplando as dimensões plástica, sonora, da palavra e do movimento em ação, torna-se 

uma área privilegiada na educação artística. 

Os jogos dramáticos permitem que os alunos desenvolvam progressivamente as 

possibilidades expressivas do corpo, aliadas ao gesto, à palavra, à expressão, a um sentimento, 

ideia ou emoção, desenvolvendo a sensibilidade e o seu imaginário. 

Atividade Física e Desportiva 

Esta atividade é um excelente meio para desenvolver e valorizar a motricidade da criança e 

proporcionar o seu desenvolvimento global, através da estimulação das suas capacidades e 

alargar o campo de experiências, para que estas possam desenvolver o seu esquema corporal. 

A atividade física proporciona, ainda, o desenvolvimento social da criança, dado que 

constitui um momento privilegiado de interação com os colegas, prepara os alunos para a 

abordagem das áreas de teor mais cognitivo, na medida em que favorece o desenvolvimento do 

pensamento abstrato. Por outro lado, existe a necessidade de inverter o sedentarismo que 

caracteriza o estilo de vida das crianças de hoje, com todas as repercussões negativas na sua 

saúde e bem-estar. 

Inglês 

No ano lectivo de 2016/2017 o Inglês assume carácter de disciplina curricular. Assim, 

funciona como AEC apenas no 1º e no 2º ano de escolaridade.  

A introdução do Inglês como AEC teve como base, os seguintes fundamentos: 

- O consenso generalizado da relevância da introdução da aprendizagem da Língua Inglesa 

enquanto língua de comunicação internacional por excelência; 

- A necessidade crescente de mobilização do indivíduo pelo espaço europeu e até pelo 

mundo global; 

O conhecimento de que as capacidades de aprendizagem de uma nova língua vão 

progressivamente diminuindo à medida que a idade vai avançando, devendo, por isso, a sua 

aprendizagem ser introduzida precocemente.  
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3.3. 2º Ciclo 

 
 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 
Carga H. semanal* 

5º Ano 
Carga H. semanal* 

6º Ano 
Total 
Ciclo 

Línguas e 
Estudos Sociais 

Português 5 6 

22 Inglês 3 3 

HGP 3 2 

Matemática e 
Ciências 

Matemática 6 5 
16 

Ciências 
Naturais 

2 3 

Ed. Artística e 
Tecnológica 

Ed. Visual 2 2 

12 
Ed. 

Tecnológica 
2 2 

Ed. Musical 2 2 

Ed. Física 3 3 6 

EMRC a)** 1 1 2 

Oferta Complementar 1 1 2 

Apoio ao Estudo b) 4 4 8 

 
a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
b) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
* Tempos de 50 minutos. 
** tempo de 45 minutos.
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3.4. 3º Ciclo 

 

COMPONENTES DO 

CURRICULO 

Carga horária 

semanal 

7º Ano 

Carga horária 

semanal 

8º Ano 

Carga horária 

Semanal 

9º Ano 

Total de 

Ciclo 

Português 4 5 4 13 

Inglês 3 3 3 9 

Francês /Espanhol** 3 2 2 7 

História 2 2 3 7 

Geografia 2 2 2 6 

Matemática 4 4 5 13 

C. Naturais 3 3 3 9 

Físico Química 3 3 3 9 

Ed. Visual 2 2 2 6 

TIC 1 1 - 2 

Ed. Tecnológica***  

 
1 1 - 2 

Ed. Musical*** 1 1 - 2 

Ed. Física 2 2 3 7 

Of. Complementar 1 1 1 3 

Ed. Moral e Religiosa* 1 1 1 3 

 
DISTRIBUIÇÃO LETIVA EM TEMPOS DE 50 MINUTOS 
 
* Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15º, com carga horária de 45 minutos. 
** Disciplina opcional como 2ª língua estrangeira. 
*** Disciplinas de oferta de escola. Os alunos optam por Educação Musical ou frequência de Ed. Tecnológica.  
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3.5. Curso de Educação e Formação  

 
 
 

 
O Projeto educativo e as orientações superiores prevêm a oferta de currículos diversificados 

que respondam à diferenciação dos alunos que a escola comporta e contribuam para o sucesso 

escolar e compbatam o abandono da escola. A regulamentalção legislativa estabelece diversos 

formatos de oferta curricular, cabendo às escolas, no âmbito da sua autonomia decidir-se por 

aqueles que melhor respondam às caraterísticas e perfil dos seus alunos. Assim, procurando a 

melhoria do sucesso educativo de alunos marcados pelo insucesso, por interesses divergentes 

dos escolares, por uma crescente desmotivação e em risco de abandono escolar, a escola 

propõe-se desenvolver oferta formativa na modalidade de CEF – Curso de Educação e Formação, 

que em 2016/2017 envolve alunos do terceiro ciclo. O curso potencia as aptidões do corpo 

docente e desenvolve-se na área da cerâmica: Operador de Cerâmica.   

CEF – Curso de Educação e Formação – 2016/2017 a 2017/2018 

Ano letivo de  
2016-2017 

E 
2017/2018 

Curso CEF – Operador de Cerâmica 
Tipo – 2 – proporciona a escolaridade equivalente ao 9º ano. 

Nível II de qualificação profissional 

Perfil dos alunos destinatários: alunos com o 6º ano completo, 7º ano e frequência do 

8º ano sem sucesso com 15 ou mais anos de idade (podem ter 14 com algumas 

restrições), mediante parecer e encaminhamento dos SPO e autorização dos 

Encarregados de Educação.  

 

 

3.6 Oferta Complementar e Oferta de Escola 

 

3.6.1. Caracterização da Oferta Complementar 

A área curricular de Oferta Complementar pretende integrar a área da formação 

interdisciplinar do plano de estudos dos cursos básicos do 1º, 2º e 3º ciclo. Constitui uma resposta 

formativa regular que visa facultar o desenvolvimento de competências e conhecimentos inerentes 

a uma cultura de cidadania e de promoção integral do individuo, no âmbito do contexto educativo. 

Pretende-se contribuir para a formação de cidadãos participativos que assumam a 

responsabilidade de encontrar e partilhar respostas adequadas para os problemas das diferentes 

comunidades em que se inserem bem como para o desenvolvimento de competências em áreas 

tão diversas como as artes, a ciência, a cultura e projetos de cariz local. 
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3.6.2. Fundamentação para a escolha da oferta de escola no 3º ciclo 

 A Escola decidiu-se pela continuação da oferta da disciplina de Educação Tecnológica no 3º 

ciclo a que se acescenta, desde o ano letivo de 2015-2016, a oferta da disciplina de Educação 

Musical, como disciplinas de Oferta de Escola. A introdução da 2ª opção pretende ir de encontro 

às aptidões e motivações dos alunos e seus encarregados de educação, rentabilizar recursos 

físicos e humanos existentes, diversificar a oferta curricular no 3º ciclo. Entrende-se que esta 

oferta enriquece a ação pedagógica e formativa da escola e contribui para o cumprimento dos 

objetivos do projeto educativo.   

Temos assim, desde o ano letivo de 2015-2016 como disciplinas de Oferta de Escola no 3º 

ciclo:  

- Educação Tecnológica (mantém-se) 

- Educação Musical (introdução em 2015/2016) no 7ºano de escolaridade. Espera-se dar 

continuidade a esta oferta nos anos letivos seguintes e nos anos de escolaridade subsequentes. 

 

 

4. OPÇÕES ORGANIZATIVAS - TURMAS, DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE E 

HORÁRIOS 

 

4.1. Critérios de distribuição de serviço letivo 
 
Os critérios de distribuição do serviço docente são da competência do diretor (podendo ter o 

parecer do Conselho Pedagógico) e seguem regulamentação superior. A distribuição de serviço 

deve ter em atenção, sempre que possível, os seguintes critérios: 

 Na Educação Pré-escolar e 1º Ciclo: 

o A organização do serviço docente tem como critério primordial a sequencialidade do 

acompanhamento do grupo turma quando este se revele adequado; 

o Aos docentes da educação pré-escolar e do 1º ciclo serão atribuídaos 120 minutos de 

componente não letiva de estabelecimento. 

 No 2º e no 3º ciclo, o serviço letivo é distribuído, tendo em consideração os seguintes 

princípios orientadores: 

o A continuidade pedagógica ao longo de cada ciclo;  

o O número de níveis e de turmas atribuídos a cada docente; 

o A constituição de blocos de 100 minutos, em algumas disciplinas, na sua distribuição 

semanal; 

o Possibilitar a consecução de diferentes modalidades de apoio pedagógico ou a realização 

de atividades de enriquecimento curricular. 
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o Sempre que possível, são constituídas equipas educativas, isto é, grupos de professores a 

quem são atribuídas aproximadamente as mesmas turmas, com vista a facilitar o trabalho 

cooperativo ao nível dos Conselhos de Turma; 

o Na medida do possível, não é atribuída mais do que uma direção de turma, nem direções 

de turma aos docentes que lecionem Matemática e Português; 

o Aos docentes do 2º e 3º ciclo serão atribuídos 150 minutos; 

o Na medida do possível, os apoios devem ser atribuídos aos professores da turma ou a 

outros docentes que acompanham a turma; 

o Os docentes que participam em Projetos devem usufruir de tempos semanais, para o 

desenvolvimento dos mesmos e os membros das equipas devem, na medida do possível, ter 

tempo comum para trabalho; 

 Na Educação Especial, a distribuição de serviço deve salvaguardar, preferencialmente, o 

apoio: 

o Aos alunos integrados na Unidade de Apoio Especializado à Multideficiência;  

o Aos alunos com a medida educativa currículo específico individual; 

o Aos alunos com limitações visuais, auditivas, motoras ou cognitivas graves. 

o Deve ainda prever: 

o A continuidade pedagógica, desde que não se verifique quaisquer constrangimento;  

o A adequação do perfil do docente ao tipo de alunos ou contexto;  

o A área de formação consentânea com as necessidades educativas dos alunos.  

 

4.2. Critérios de constituição de turmas 
 
As turmas são constituídas de acordo com a lei em vigor, salientando-se que: 
 
 Os alunos com NEE são integrados em turmas (normalmente com 20 alunos), de acordo 

com as suas necessidades, tendo sempre em atenção as caraterísticas dos outros alunos da 

turma em que estes são inseridos; 

 Nas classes/turmas que integrem alunos com NEE, referenciados ao longo do seu 

percurso escolar, será mais conveniente manter a sua integração na classe/turma, 

independentemente do número de alunos, excetuando os casos que sejam alvo de uma análise 

que contrarie esta orientação; 

 As turmas sem alunos com NEE terão o número de alunos previstos na Lei. 
 
 No 1º Ciclo, as turmas são elaboradas tendo por objetivo a constituição de turmas com 

um só ano de escolaridade. Havendo necessidade de turmas mistas, são tidos em atenção os 

anos a combinar, face ao número de turmas/níveis existentes na escola; 

 Do 1º Ciclo para o 2º Ciclo, é privilegiada a manutenção do grupo turma. Estas turmas 

são elaboradas tendo em conta as informações obtidas junto dos docentes titulares das turmas 
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do 1º Ciclo; 

 No 2º e 3º ciclo, é privilegiada a manutenção das turmas. No entanto, sempre que haja 

fundamentação relevante, serão tidas em consideração as indicações fornecidas pelos 

Conselhos de Turma do ano letivo anterior, no sentido de se proceder às alterações 

necessárias. Os alunos que ficam retidos são distribuídos pelas várias turmas, ou, caso se 

justifique pedagogicamente, poderá ser constituída uma turma com os alunos repetentes. 

4.3. Critérios de elaboração de horários 
 
Foram definidos critérios gerais para a elaboração dos horários dos alunos (Conselho 

Pedagógico de 15-07-2016), designadamente: 

a) A regra deverá ser a de todas as turmas do 2º e 3º ciclos usufruirem de 2 meios dias 

livres por semana, à exceção das turmas com currículos específicos, caso as condições e 

recursos físicos da eescola o permitam; 

b) O limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia é de três 

(3) tempos; 

c) A distribuição dos tempos das disciplinas, cuja carga curricular se distribui por três ou 

menos dias da semana, não deverá ser em dias seguidos e, sempre que possível, distribuídos 

de forma equitativa; 

d) Poderá haver alteração pontual dos horários dos alunos, para efeitos de substituição de 

aulas, resultante das ausências dos docentes, e após comunicação atempada aos encarregados 

de educação ou para promover a melhoria do sucesso escolar. 

e) De acordo com recomendação do C.P., a norma deverá ser não lecionar uma disciplina 

que tenha três ou menos tempos letivos por semana em dois dias seguidos. Esta recomendação 

sai reforçada para a disciplina de Educação Física (que deverá contemplar aulas em bloco de 

cem minutos).  

f) Para a disciplina de Matemática deverá atribuir-se apenas um bloco semanal de cem 

minutos, enquanto que para a disciplina de Português recomenda-se a atribuição de dois blocos 

de cem minutos e o restante em aula/s de cinquenta minutos.  

g) Dentro das possibilidades, as disciplinas de línguas estrangeiras e de Ciências poderão 

igualmente ter aulas de cinquenta minutos em detrimento dos blocos de cem minutos.  

h) Será de manter as possibilidades de permuta e troca de aulas entre docentes a fim de 

minimizar os efeitos negativos para os alunos da ausência de docentes, de acordo com os 

procedimentos seguidos no ano letivo de 2015/2016.  

i) Do apoio que se venha a proporcionar aos alunos não deverá resultar uma carga 

superior a oito horas de atividade escolar no mesmo dia e estes deverão ser colocados ao início 

ou fim de cada turno, não podendo também ultrapassar-se as três horas de diferença entre 

turnos caso sejam proporcionados em tarde ou manhã sem atividade letiva.  
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j) Se as condicionantes o permitirem, a escola deverá fazer todos os esforços para que se 

proporcione uma hora comum para trabalho cooperativo aos docentes de cada departamento, e 

para o desenvolvimento dos “clubes” no 2º e no 3º ciclo.      

4.4. Ocupação Plena dos Tempos Escolares 
 
Em anos anteriores a escola definiu um plano que permitia suprir a ausência temporária do 

professor da turma, privilegiando o desenvolvimento de atividades de estudo e o apoio à realização de 

trabalhos ou o encaminhamento destes alunos para um espaço de estudo (Sala de Estudo) 

supervisionado por um docente. Esta ação mantém-se no presente ano letivo.  

Com o objetivo de combater a existência de tempos letivos não lecionados aos alunos, o 

Agrupamento incute nos docentes a importância de não fazerem diferir o número de aulas previstas do das 

aulas dadas, recorrendo, dentro dos limites definidos pelo Agrupamento, à permuta com colegas ou à 

compensação dos tempos letivos não lecionados, quer através da antecipação da aula (quando a falta 

for previsível), quer recorrendo à reposição da mesma (quando o docente tiver de faltar por motivos 

imprevistos). 

A Sede do Agrupamento dispõe também de atividades/clubes diversos bem como de um horário 

alargado de funcionamento da Biblioteca Escolar e da Sala de Estudo para onde os alunos podem ser 

encaminhados para a realização de diversas atividades. 

4.5. Substituição de docentes 

4.5.1. Na Educação Pré-escolar 

 
A substituição do educador titular de turma, em situação de falta, tem o seguinte plano de ação: 

 1.º - Nas faltas imprevistas do educador, as crianças que estão impedidas de regressar e permanecer 

em casa, por falta de acompanhamento, deverão permanecer nesse dia no jardim de Infância. Se este for 

de lugar único, o assistente operacional assegurará a sua guarda. Nos outros casos, deverá localmente ser 

adotada a solução mais adequada, podendo as crianças ficar em atividade com os educadores em 

exercício ou com o pessoal não docente, sob orientação técnica dos educadores. 

2.º - Quando as ausências são previstas, o atendimento às crianças será prestado no âmbito da 

CAAF. Assim, a dinamização das atividades ficará a cargo dos animadores, em horário a informar aos 

encarregados de educação. 

4.5.2. No 1º ciclo 

 
Aquando da ausência do docente titular de turma, implementar-se-á o seguinte plano de ação: 

1.º - Substituição pelos professores de Apoio Educativo, quando o professor titular faltar um dia ou 

mais, desde que na unidade educativa não exista docente que possa assegurar a lecionação da turma. 

2.º - Distribuição dos alunos pelas outras salas/turmas; 
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3.º - Não sendo possível a distribuição dos alunos pelas outras salas/turmas, os alunos ficam 

ao cuidado do Assistente Operacional, sob a supervisão do(s) professor(es) em exercício de funções. 

Se por algum motivo não se puder cumprir o estabelecido nos pontos anteriores, caberá ao 

Coordenador de Estabelecimento, em articulação direta com a Direção, encontrar outra solução que se 

afigure adequada. 

 

4.5.3. No 2º e 3º ciclo 

PERMUTA 

 

Em caso de ausência planeada, deve o docente fazer-se substituir através da realização de permuta 

com outro docente da turma, garantindo assim a ocupação plena dos tempos escolares. Para tal, deve 

o docente entregar na Direção, com a antecedência mínima devida, o impresso próprio, contendo 

indicação da disciplina, ano, turma, dia e hora da aula que pretende permutar e assinatura do 

proponente. Caso a proposta seja deferida (no prazo de 24 horas), não haverá lugar a marcação de falta, 

sendo o impresso remetido ao funcionário da reprografia para verificação do seu cumprimento. No caso do 

CEF, é também entregue ao Diretor de Curso para controlo de horas. Todavia, caso a aula não seja 

cumprida de acordo com o previsto, será marcada falta ao professor que não comparecer no dia e hora 

autorizados. 

Desta situação não poderá resultar qualquer prejuízo para os alunos, devendo estes ser informados 

pelo professor proponente, de modo a que possam munir-se do material necessário ao funcionamento da 

nova aula. 

O sumário será assinado pelo professor substituto que sumariará a matéria efetivamente lecionada e 

numerará a lição sequencialmente relativamente à disciplina. 

 

ANTECIPAÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE AULA 

 

Em situações justificáveis, o docente que prevê faltar pode antecipar ou repor a aula, observando, 

sempre que possível, o limite máximo de blocos letivos do horário da turma. Para tal, deve o 

docente entregar na Direção, com uma antecedência mínima de 3 dias úteis, o impresso próprio, 

contendo a indicação da disciplina, ano, turma, dia e hora da reposição/antecipação da aula. O 

deferimento ocorrerá em 24 horas. 

Os docentes deverão obter a anuência de todos os Enc. de Educação e informar os alunos com 

antecedência  para  que  estes  possam  fazer  a  gestão  do  seu  tempo  e  do  material  didático  a 

transportar. Nesta condição não haverá lugar à marcação de falta ao docente, sendo o impresso remetido 

ao funcionário respetivo e, no caso de Cursos Vocacionais, também ao Diretor de Curso para controlo de 

horas. 

O sumário deverá ser efetuado no novo horário. 
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NO CASO DE FALTA POR MOTIVOS IMPREVISTOS 

 

Na ausência imprevista de um professor, os alunos terão uma atividade de substituição orientada 

por um docente que se encontre no Plano de Ocupação Plena dos Tempos Escolares. 

Sempre que possível, o Agrupamento assegurará a permanência de, pelo menos, um docente para o 

desenvolvimento destas atividades. 

Os docentes que asseguram estas atividades são todos aqueles que, no seu horário, têm tempos 

destinados para o efeito (OPTE). Os tempos atribuídos a cada docente para estas atividades são fixos e 

estão integrados no seu horário semanal de trabalho, dando lugar, em caso de ausência, a marcação de 

falta. 

A seleção dos docentes disponíveis para substituir as ausências de docentes obedece a critérios 

definidos pela direção. 
 

Esgotados os docentes disponíveis, os alunos serão encaminhados para a sala de estudo ou outras 

atividades disponíveis no momento. 

5. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

5.1. Atividades de enriquecimento curricular do 1º ciclo 
 
O Agrupamento proporciona, aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, as atividades de 

enriquecimento curricular definidas no ponto 3.2. Estas atividades estão incluídas no horário da 

turma e são desenvolvidas por professores do Agrupamento ou por professores/técnicos, e 

supervisionadas pelo professor titular de turma.  

Cada Atividade de Enriquecimento Curricular é planificada em articulação horizontal e vertical.  

As atividades devem ser avaliadas de acordo com os Planos de Turma, em articulação com o 

professor titular de turma, nos termos da regulamentação em vigor.  

Pretende-se a indicação de um coordenador das AEC´s do 1º ciclo, dando-se assim cumprimento a 

uma das orientações constantes do Plano de Melhoria do Agrupamento.  

 

5.2. Atividades de enriquecimento curricular - 2º e 3º ciclos 
 
O Agrupamento proporciona atividades de enriquecimento curricular que promovem o 

desenvolvimento de capacidades e atitudes conducentes ao sucesso escolar dos alunos, a par da sua 

formação pessoal e social. Têm tradição nesta escola as atividades denominadas de clubes como sejam: 

clubes da Floresta, Teatro, Oficina de Artes, Desporto Escolar, Jornal do Agrupamento, Dança, Música e 

Xadrez. 
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Para além disso, o Desporto Escolar encontra-se a ser desenvolvido de forma dinâmica e envolvente 

para muitos alunos, incluindo os que têm Necessidades Educativas Especiais, com a oferta de diversas 

modalidades desportivas.  

6. Educação Especial 
A Educação Especial tem por objetivo a inclusão educativa e social, o acesso à formação e o sucesso 

educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, assim como a promoção da igualdade de oportunidades, 

a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada preparação para a vida profissional 

e para uma transição da escola para o emprego, de crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais de caráter permanente.  

A educação especial tem como grupo alvo os alunos com limitações significativas ao nível da atividade 

e da participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de 

carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, 

da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social.  

 

6.1. Unidade de Apoio Especializado à Multideficiência (UAEM) 

A Unidade de Apoio Especializado para a educação de alunos com multideficiência constitui uma 

resposta educativa especializada para responder às necessidades específicas destes alunos, tendo em 

conta o seu nível de funcionalidade e a sua idade.  

O Agrupamento tem uma Unidade Especializada no 1º ciclo dotada de recursos materiais e técnicos 

adequados às necessidades dos alunos. 

 Constituem objetivos desta Unidade:  

a) Promover a participação ativa dos alunos com multideficiência e surdo-cegueira nas atividades 

curriculares e de enriquecimento curricular junto, dos pares da turma a que pertencem;  

b) Aplicar metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinares visando o desenvolvimento e a 

integração social e escolar dos alunos;  

c) Promover a criação de ambientes estruturados, seguros e significativos para os alunos;  

d) Proceder às adequações curriculares necessárias;  

e) Adotar opções educativas flexíveis, de carácter individual e dinâmico, pressupondo uma avaliação 

constante do processo de ensino e de aprendizagem do aluno e o regular envolvimento e participação da 

família;  

f) Providenciar os apoios específicos aos alunos que deles possam necessitar. 

 

6.2. Intervenção Precoce na Infância 

 
a) A Intervenção Precoce na Infância, IPI, consiste numa resposta organizada de entidades 

institucionais e de natureza familiar, com vista a garantir condições de desenvolvimento das crianças dos 0 

aos 6 anos, com funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento pessoal, social e a sua 

participação nas atividades típicas para a idade, bem como das crianças com risco grave de atraso no 
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desenvolvimento, e funciona por articulação das estruturas representativas dos Ministérios do Trabalho e da 

Solidariedade Social, da Saúde e da Educação.  

 

7. Medidas de Promoção do Sucesso Escolar 
 

7.1. Plano de Ação Estratégica 

As medidas de promoção do sucesso educativo são definidas ao nível do Plano de Ação 

Estratégica concebido por cada escola, com base nas dificuldades manifestadas pelos alunos e 

consubstanciando respostas pedagógicas alinhadas com o diagnóstico, tendo por referência o previsto no 

artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na redação vigente, no artigo 32.º do Despacho 

normativo n.º 1 -F/2016, de 5 de abril. 

 

O Agrupamento definiu as ações de referência a desenvolver no âmbito do seu 

plano de ação estratégica (PAE) que se materializam em: 

Ação 1 – RALF Instrumento de Rastreio da Linguagem e Fala com alunos da Educação 

pré-Escolar (crianças de 5 anos). 

Ação 2 - LER, ESCREVER… CRESCER. Um projeto de reforço de aulas de Apoio ao 

Estudo e de Português para os alunos do 1º e 2º ano. 

Ação 3 - + SUCESSO ESCOLAR = Plataforma de Aprendizagem, Colaboração e 

Partilha (alunos do 1 º, 2º e 3º ciclo).  

A Plataforma +Sucesso escolar tem como missão promover a igualdade de acesso a uma 

educação de qualidade e proporcionar um ambiente de aprendizagem rico em tecnologia, 

facilitador da aprendizagem, do trabalho colaborativo e da partilha de ideias. 

Ação 4 - Matemática – Motivar2  

Projeto para potenciar o interesse pela matemática nos alunos do 7º ano e nos Encarregados de 

Educação. 

7.2. Medidas de Promoção do Sucesso Educativo 

A lei (Desp. Norm. n.º 1-F/2016) indica que a partir da informação fornecida pelas diferentes 

modalidades de avaliação das aprendizagens e de outros elementos considerados relevantes, a escola 

deve adotar medidas de promoção do sucesso educativo, a inscrever, sempre que necessário, em planos 

adequados às características específicas dos alunos. 

As ações a que a escola/agrupamento se propõe dar maior importância na sua operacionalização de 

entre as indicadas no art. 32.º do desp. norm. n.º 1 -F/2016, de 5 de abril e no art. 11º do desp. Norm. Nº 4-

A/2016 terão em conta os recursos existentes, tendo em atenção as caraterísticas dos alunos.  

a) Sempre tendo presente os recursos existentes, o apoio ao estudo previsto na matriz curricular do 

segundo ciclo deverá ser proporcionado por um docente do conselho de turma;  
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b) Nas disciplinas de Português e de Matemática poderão ser constituídos grupos temporários de 

alunos em função das suas necessidades ou potencialidades de acordo com identificação dos 

respetivos departamentos curriculares;  

c) Coadjuvação em sala de aula, sobretudo nas turmas do nono ano na disciplina de Matemática e nas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras no 1.º ciclo do Ensino Básico, valorizando -se as 

experiências e as práticas colaborativas que conduzam à melhoria das práticas; 

d) Implementação de tutorias e a integração de alunos noutra oferta formativa na modalidade de Curso 

de Educação e Formação (CEF, tipo II);  

e) Oferta de atividades de complemento curricular e potenciação dos recursos disponibilizados pelas 

Bibliotecas Escolares;  

f) Fichas de matriz comum em diferentes turmas do mesmo ano de escolaridade; 

g) Utilização de trabalhos e “mini-fichas” que sejam valorizadas na recolha de informação para a 

avaliação sumativa dos alunos em detrimento da utilização sistemática de um ou dois testes por 

período como suporte principal para a avaliação dos alunos.  

h) Acolhimento e acompanhamento dos alunos que não têm o português como língua materna; 

i) Desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química do 3.º ciclo do 

ensino básico, para a realização de trabalho prático ou experimental, assim como nas disciplinas da 

componente tecnológica do CEF.  

j) Acompanhamento extraordinário dos alunos, no 1º ciclo; 

k) Aula suplementar na disciplina de Português no 8º ano e de Matemática no 9º ano; 

 

No final de cada período o conselho pedagógico avalia o impacto das medidas de promoção do sucesso 

educativo implementadas com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos e devolve aos responsáveis 

pelas mesmas as orientações tidas por necessárias, com vista a aumentar a eficácia das mesmas. 

 

7.3. Provas de Aferição Interna 
 
No sentido de favorecer a articulação do trabalho dos professores, de um mesmo grupo 

disciplinar, e aferir a aprendizagem dos alunos, de um mesmo ano de escolaridade, a realização 

de provas de aferição interna, em disciplinas/anos não sujeitos a avaliação externa, impõe-se 

como uma medida pertinente para melhorar o sucesso escolar do Agrupamento. 

 

8. Bibliotecas Escolares 
 
As Bibliotecas Escolares, situadas na escola sede e nas escolas básicas de Vila Boa, 

António Fogaça, Aldão e Arcozelo, constituem um espaço muito procurado pelos alunos, tanto 

para atividades curriculares como de complemento curricular, e, através de Rede de Bibliotecas 

Escolares, da qual o Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes faz parte, propõem-se a: 

a) Abrir o seu espaço a influências externas e a uma diversidade de situações geradoras 

de novos ambientes de partilha de experiências e de saberes, ricos nas dimensões pedagógica 
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e de interação/comunicação; 

b) Incentivar o trabalho em rede, envolvendo as escolas do Agrupamento, ou outras a 

nível local, bem como outros agentes locais; 

c) Planificar as suas atividades de acordo com funções de planeamento e gestão, funções 

de documentação e funções de animação pedagógica e formação; 

d) Funcionar em horário alargado, inclusivamente sem intervalo para almoço (na Escola 

Sede). 

 
 

9. Gabinete de Informação e Apoio (GIA) 
 

O Gabinete de Informação de Apoio tem por finalidade prestar esclarecimento e apoio 

aos alunos e familiares, em questões relacionadas com a saúde e a sexualidade. 

Funciona conforme horário afixado, mediante disponibilidade de professores, psicóloga e 

enfermeiros, em gabinete próprio. 

10. Articulação curricular 
 

10.1. Articulação entre a Educação Pré-Escolar e o 1º ano do 1º ciclo do Ensino Básico 

 
A articulação curricular entre a Educação Pré-escolar e o 1º ciclo far-se-á recorrendo a 

reuniões periódicas de avaliação, estando presentes professores do 1º ciclo e educadores. 

Estas reuniões cumprirão os seguintes objetivos: 

 Conhecer as orientações da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico; 

identificar pontos comuns; 

 Conhecer as respetivas planificações; dar a conhecer, aos educadores, problemáticas 

experimentadas pelos alunos do 1º ano do 1º ciclo; 

 Partilhar materiais, estratégias de aprendizagem e regras de controlo de salas de aula; 

 

 Propiciar momentos conjuntos de trabalho (ex.: atividade “O JI vai à escola e a escola 

vai ao JI”); 

 

 Refletir sobre a avaliação das crianças da Educação Pré-escolar e dos alunos do primeiro ciclo. 

Promover uma reunião entre docentes da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo, com a presença dos 

respectivos coordenadores de departamento, para análise de instrumentos de trabalho, para os alunos que 

vão ingressar no primeiro ano de escolaridade. Esta reunião terá lugar no final de cada ano letivo. 

 
 

Educação Pré-escolar 

 Planificação conjunta com todos os grupos da Educação Pré-Escolar; 
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 Interação entre turmas (partilha de trabalho, projetos,…); 

 No terceiro período, nos grupos que integrem crianças finalistas, deverá dar-se uma atenção 

especial ao desenvolvimento de competências, nestas crianças, facilitadoras da integração no 1º ciclo; 

 Realização de conselho de docentes com periodicidade trimestral. 

 
 
Educação Pré-escolar – 1º ano 

a) Estabelecimento de contactos, formais e/ou informais, com os professores do 1º ciclo no sentido de, 

em conjunto, se estabelecer uma compreensão do que se realiza na educação pré-escolar e no 1º ciclo;  

b) Planificação e desenvolvimento de projetos/atividades comuns a realizar ao longo do ano letivo; 

c) Organização de visitas guiadas à escola do 1º ciclo, com pais e crianças que vão frequentar o 1º 

ano, para conhecimento da dinâmica e do funcionamento da Escola, realização de visitas de estudo e festas 

conjuntas; 

d) No início do ano letivo, as educadoras e os professores do 1º ano do 1º ciclo, devem reunir-se para 

articular estratégias no sentido de promover a integração das crianças e o acompanhamento do seu 

percurso escolar, bem como proceder à passagem do processo individual da criança. 

 

 
1º Ciclo  

a) Promover a adaptação dos alunos a um gradual aumento do ritmo de trabalho (dentro e fora da sala 

de aula) e a um número variado de disciplinas, tendo sempre em conta o contexto da Educação Pré-escolar;  

b) Elaboração conjunta da ficha de avaliação diagnóstica de cada ano, de acordo com orientações 

fornecidas; 

c) Elaboração de tarefas/atividades conjuntas, por ano de escolaridade; 

d) Organização de visitas guiadas à escola do 2º ciclo, com os alunos do 1º Ciclo (sobretudo do 4º 

ano), para participarem nas atividades que se realizam na escola; 

e) Planificação conjunta de conteúdos em cada ano de escolaridade; 

f) Produção e partilha de materiais de trabalho e instrumentos de avaliação em cada ano de 

escolaridade; 

g) Reuniões de docentes (conselhos de ano, departamento). 

 

1º Ciclo – AEC  

 Trabalho de articulação das AEC sobretudo ao nível da disciplina de inglês (a que revelou 

mais insucesso) no sentido da melhoria das aprendizagens no 2º ciclo. Esta articulação deverá ter 

lugar a dois níveis: nível horizontal (com o professor titular de turma e outros técnicos das AEC) e 

nível vertical (com o departamento curricular do 2º ciclo) garantindo, assim, que as mesmas 

contribuam de forma sequencial e equilibrada, para o desenvolvimento das competências básicas 

dos alunos. 
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Formas de operacionalização da articulação horizontal e vertical entre técnicos das 

AEC e o professor titular de turma (Supervisão Pedagógica – 1h mensal). Temos 30 min por 

semana. 

Partilha de informação sobre alunos  

Reflexões conjuntas sobre desenvolvimento de competências alunos  

Programação de atividades  

Construção de materiais  

Construção de instrumentos de avaliação  

Participação em reuniões de trabalho 

 

10.2. Articulação entre o 1º e o 2º Ciclo do Ensino Básico 

 
Para a articulação curricular entre o 1º e o 2º ciclo, deverão seguir-se orientações 

decorrentes das reuniões do Conselho de Coordenação de Articulação Curricular. Os docentes 

do 5º ano deverão socorrer-se de informações fornecidas pelos docentes do 4º ano, podendo 

estes serem convidados a participar em reuniões do C. T. do 5º ano, sobretudo o inicial, tal 

como se elenca de seguida.  

 
 

1º Ciclo - 2º Ciclo 

a) Estabelecimento de contactos, formais e informais, dos Diretores de Turma do 5º ano com 

os professores do 4º ano, no sentido de, em conjunto, se estabelecer uma compreensão do que 

se realiza no 1º ciclo;  

b) Possível colaboração dos docentes do 4º ano na elaboração das fichas de avaliação 

diagnóstica de 5º ano, de Português, Matemática, História e Geografia de Portugal e Ciências 

Naturais, no final do ano letivo anterior ao da realização das referidas provas;  

c) Planificação e desenvolvimento de projetos/atividades comuns a realizar ao longo do ano 

letivo. 

 

2º Ciclo 

a) Promover a adaptação dos alunos a um gradual aumento do ritmo de trabalho (dentro e 

fora da sala de aula) e a um maior número de disciplinas, tendo sempre em conta o contexto do 1º 

Ciclo;  

b) Elaboração conjunta da ficha de avaliação diagnóstica; 

c) Planificação conjunta de conteúdos, em cada ano de escolaridade; 

d) Produção e partilha de materiais de trabalho e instrumentos de avaliação, em cada ano de 

escolaridade; 

e) Reuniões de docentes (Conselhos de Turma; Grupos Disciplinares, Departamentos). 
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10.3. Articulação entre o 2º e o 3º Ciclo do Ensino Básico 

 
A articulação curricular entre o 2º e o 3º ciclo será efetuada nas reuniões de Departamento 

e Grupo Disciplinar. 

Caso entenda importante, a Coordenadora dos Diretores de Turma, promoverá uma renião 

entre os diretores de turma do 6º ano (ano letivo anterior) e os diretores de turma do 7º ano (ano 

letivo em início), transmitindo informações importantes, nomeadamente, em casos de alunos 

com mais dificuldades de aprendizagem ou com problemas de comportamento. Sem esta 

reunião deverá operacionalizar outros procedimentos para atingir os mesmos fins.  

 

Monitorização e avaliação da articulação curricular 

 Análise de conteúdo de Atas 

 Reuniões Trimestrais 

 Planos de Turma 

 Outros procedimentos 

 

11. Apoio Tutorial Específico 

Será prestado um apoio tutorial específico aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico 

que ao longo do seu percurso escolar acumulem duas ou mais retenções, uma vez que tal não se 

verifica no 1º ciclo.  

Os docentes envolvidos deverão ter presente os objetivos estabelecidos para este tipo de 

apoio ou tutoria.  

A legislação estabelece que (Desp. Norm. Nº1-F/2016): 

- Cada professor tutor acompanha um grupo de 10 alunos – como referência. 

- Sem prejuízo de iniciativas que em cada escola possam ser definidas, ao professor tutor 

compete: 

a) Reunir nas horas atribuídas com os alunos que acompanha; 

b) Acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno do grupo tutorial; 

c) Facilitar a integração do aluno na turma e na escola; 

d) Apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de hábitos de estudo 

e de rotinas de trabalho; 

e) Proporcionar ao aluno uma orientação educativa adequada a nível pessoal, escolar e 

profissional, de acordo com as aptidões, necessidades e interesses que manifeste; 

f) Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais; 

g) Envolver a família no processo educativo do aluno; 
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h) Reunir com os docentes do conselho de turma para analisar as dificuldades e os planos de 

trabalho destes alunos. 

 

A escola indicará, caso a dinâmica de implementação do processo o solicite, um docente 

para desempenhar as funções de coordenar este apoio.  

12. AVALIAÇÃO  
 

12.1. Introdução 

A avaliação dos alunos é regulamentada pelo desp. Norm. Nº 1-F/2016, de 5 de 
abril.  

a) A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por 

referência os documentos curriculares em vigor.  

b) As aprendizagens relacionadas com as componentes do currículo de caráter transversal, 

nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão 

em língua portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação, 

constituem objeto de avaliação nas diversas disciplinas, de acordo com os critérios 

definidos pelo conselho pedagógico.  

c) A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre o 

desenvolvimento do trabalho, de modo a permitir a revisão e melhoria do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Intervenientes no processo de avaliação interna dos alunos: 

a) Professores;  

b) Aluno;  

c) Conselho de docentes, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos;  

d) Diretor;  

e) Conselho pedagógico;  

f) Encarregado de educação;  

g) Docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento do 

processo educativo do aluno;  

h) Serviços ou organismos do Ministério da Educação. 

Competências atribuídas aos docentes no âmbito do processo de avaliação dos alunos: 

Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação compete, 

designadamente através das modalidades de avaliação diagnóstica e formativa, em harmonia com 

as orientações definidas pelos órgãos com competências nos domínios pedagógico -didático:  

a) Adotar medidas que visem contribuir para as aprendizagens de todos os alunos;  

b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das 
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aprendizagens;  

c) Reajustar as práticas educativas orientando- as para a promoção do sucesso educativo. 

 12.2. Modalidades de Avaliação 

 
A avaliação das aprendizagens compreende as seguintes modalidades: 
 

 

 Avaliação Diagnóstica 

Realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja considerado oportuno, 

devendo fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, de reajustamento de estratégias, 

de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de 

apoio à orientação escolar e vocacional.  

Deve ser valorizada a intervenção de docentes dos diferentes ciclos e recolhidas e 

mobilizadas informações que permitam a definição de planos didáticos e a adoção de estratégias 

adequadas às necessidades específicas dos alunos. 

Critérios e procedimentos 

 
- A avaliação diagnóstica concretiza-se através da observação, das fichas de avaliação e das 

grelhas de registo.  

- A 1.ª avaliação diagnóstica realiza-se nas duas primeiras semanas de aulas, com exceção 

da Educação Pré-escolar, que terá um prazo mais alargado. 

- As fichas de avaliação diagnóstica, aquando da sua correção, devem ser rubricadas pelo 

professor, sem qualquer menção registada, e dadas a conhecer ao aluno e ao encarregado de 

educação no prazo máximo de um mês.  

- Cada grupo disciplinar deverá definir, no âmbito do respetivo Departamento Curricular, os 

instrumentos a utilizar, de acordo com as suas especificidades. 

 - No 1º Ciclo, a avaliação diagnóstica deve ser dada a conhecer aos docentes das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs). 

- No 2º e 3º Ciclo, os resultados da avaliação diagnóstica deverá ser comunicada ao diretor 

de turma e ao conselho de turma, para elaboração do Plano de Turma. 

 
 

 Avaliação Formativa  

 A avaliação formativa enquanto principal modalidade de avaliação integra o processo de ensino e de 

aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. Os procedimentos a adotar no âmbito desta 

modalidade de avaliação devem privilegiar:  

a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita conhecer a 

forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e o ajustamento de medidas e 

estratégias pedagógicas;  
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b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos em que 

ocorrem;  

c) A diversidade das formas de recolha de informação, através da utilização de diferentes técnicas e 

instrumentos de avaliação, adequando-os às finalidades que lhes presidem. 

 

   Autoavaliação  

É um processo de metacognição, entendido como um processo mental interno através do 

qual o aluno toma consciência dos diferentes momentos e aspetos da sua atividade cognitiva. É 

um olhar crítico consciente sobre o que faz, enquanto faz. 

 

A auto-avaliação, desenvolvida com vista a implicar os alunos na apreciação crítica das suas 

atitudes e do seu trabalho, pode permitir-lhes: 

- Relacionar as etapas e tarefas que marcam o seu percurso de aprendizagem; 

- Analisar e compreender os erros cometidos e os sucessos alcançados; 

- Estabelecer compromissos de melhoria. 

Sem prejuízo das especificidades que as diversas intenções pedagógicas possuam, serão 

realizadas atividades de autoavaliação em todas as disciplinas, nos seguintes momentos: 

- No final de cada período, os alunos realizam a sua autoavaliação, tendo como referência os 

critérios de avaliação definidos para cada área curricular disciplinar. 

A autoavaliação deve, também, ser utilizada em qualquer altura do ano, pois ajuda o aluno a 

posicionar-se face ao conhecimento, é potenciadora da autorresponsabilização e é reguladora 

do processo de aprendizagem. 

 

Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos. Traduz a necessidade de, no final de cada período escolar, 

informar alunos e encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das 

aprendizagens. Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o 

percurso escolar do aluno.  

 A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, 

garantindo a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação aprovados, 

compete:  

a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma;  

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma.  

No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela 

realização das provas finais de ciclo.  

Esta avaliação, tendo como objetivos a classificação e certificação e inclui: 
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a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de 

gestão e administração do agrupamento de escolas; 

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

Educação e Ciência designados para o efeito (só para o 9.º ano) 

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

do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou de Não Transitou, no 

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

A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a:  

a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo;  

b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo;  

c) Renovação de matrícula;  

d) Certificação de aprendizagens. 

 

 A avaliação sumativa interna 

Compete ao professor titular de turma, no 1º ciclo, e ao diretor de turma, nos 2º e 3º ciclos, 

coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação sumativa interna e garantir 

tanto a sua natureza globalizante como o respeito pelos critérios de avaliação aprovados pelo 

conselho pedagógico do agrupamento. 

 

A decisão quanto à avaliação final do aluno é da competência: 

a) Do professor titular de turma, no 1º ciclo; 

b)  Do conselho de turma, sob proposta dos professores de cada disciplina, nos 2º e 3º ciclos. 

No 1º ciclo será atribuída uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e 

Insuficiente, em todas as disciplinas, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a 

evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolida…”. Para 

além disso, no primeiro ano, no 1º e no 2º período, a avaliação inclui apenas uma apreciação 

descritiva. 

 Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa 

expressa- se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre que se considere 

relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do 

aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de 

registo de avaliação. 

 

A avaliação sumativa externa 

A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da 

Educação e Ciência ou de entidades designadas para o efeito, destina-se a aferir o grau de 
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desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, mediante o recurso a critérios de avaliação 

definidos a nível nacional e compreende a realização de provas finais de ciclo no 9º ano de 

escolaridade, nas disciplinas de: 

a) Português e Matemática; 
 
b) Português Língua Não Materna e Matemática, para os alunos que tenham concluído o 

nível de proficiência linguística de iniciação (A2) ou o nível intermédio (B1) no 2.º e 3.º ciclo. 

As provas finais de ciclo incidem sobre os conteúdos definidos nos programas e têm como 

referência o perfil de aprendizagens em vigor. 

  

12.3. Critérios de classificação das fichas de avaliação/Nível final de período 

 

Escala de conversão de percentagem/nível/mensão qualitativa:  

 

Percentagem Nível 
Menção qualitativa 

(#) 

0 a 19 1 
Insuficiente 

20 a 49 2 

50 a 69 3 Suficiente 

70 a 89 4 Bom 

90 a 100 5 Muito Bom 

 
 

 
As fichas de avaliação no segundo e no terceiro ciclo deverão indicar, para além da 

percentagem obtida pelo aluno, a menção qualitativa correspondente de acordo com a 

nomenclatura referida e aprovada. 

O Conselho Pedagógico definiu os seguintes critérios: 

Os diversos departamentos deverão apresentar até ao início do ano letivo os critérios 

específicos de avaliação das disciplinas que o compõem. Estes critérios deverão ser dados a 

conhecer aos alunos e encarregados de educação no início do ano letivo.  

Recomenda-se que os alunos do terceiro e quarto ano do primeiro ciclo, e os alunos do 

segundo ciclo não devem realizar mais de três fichas de avaliação por semana, nem mais do que 

uma por dia. Os alunos do terceiro ciclo não devem realizar mais de quatro fichas de avaliação por 

semana, nem mais do que uma por dia.  

Na última semana de cada período letivo, não devem os alunos realizar fichas de 

avaliação.  
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O nível a atribuir, no final do ano letivo, resulta da média das percentagens finais de cada 

período, após a qual o docente dispõe de uma margem, até cinco pontos, para decidir a 

percentagem que se converterá no nível final a atribuir. 

Os docentes deverão dar conhecimento, por via eletrónica e em grelha padronizada, da 

grelha de suporte à avaliação dos alunos na respetiva disciplina no final de cada período letivo, 

preferencialmente antes da realização do Conselho de Turma de avaliação.  

Na educação pré-escolar serão mantidos os procedimentos e critérios em vigor no ano 

letivo que agora termina – 2015/2016.  

Os critérios de avaliação de cada disciplina deverá conter a definição de um perfil de 

aprendizagens específicas por ano e ou ciclo de escolaridade.  

Antes do início da atividade letiva, deverá realizar-se um conselho de turma das turmas do 

sexto e do nono ano para apreciação dos resultados das Provas de Aferição nas disciplinas de 

Português e de Matemática, pois, estes constituir-se-ão como a principal fonte de informação para 

a avaliação diagnóstica nestas disciplinas. O mesmo deverá acontecer no Conselho de Ano do 3º 

ano de escolaridade.   

 

12.4. Critérios gerais de transição/retenção 

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

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

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

 A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, 

sendo a retenção considerada excecional.  

A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em 

que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas.  

 Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 

do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  

 A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o 

professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considerem 

que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para prosseguir com 

sucesso os seus estudos, sem prejuízo do número seguinte.  

 No final de cada um dos ciclos do ensino básico, após a formalização da avaliação sumativa, 

incluindo, sempre que aplicável, a realização de provas de equivalência à frequência, e, no 9.º 

ano, das provas finais de ciclo, o aluno não progride e obtém a menção Não Aprovado, se estiver 

numa das seguintes condições:  

a) No 1.º ciclo, tiver obtido:  

i) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;  
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ii) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção 

Insuficiente em duas das restantes disciplinas;  

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido:  

i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;  

ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.  

No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do 

ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados implica a sua não aprovação neste 

ciclo.  

As Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º ciclo, e Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo e 

2.º ciclo, e as disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de oferta complementar, nos três ciclos 

do ensino básico, não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo.  

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

de faltas, nos termos estabelecidos na lei. 

 

A retenção em qualquer um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as 

componentes do currículo do respetivo ano de escolaridade. 

 

12.5. – Critérios Gerais de Avaliação  
 

Para cada uma das disciplinas estabeleceram-se os seguintes critérios de avaliação:  

 

Ponderação das componentes de avaliação total 

Aprendizagens Componente transversal(*)  

85% 

15% 100% 

“Cidadania” Domínio 

das TIC 

Comp. e exp. 

em língua 

Portuguesa 

 

5% 5% 5% 100% 

Disciplina de EMRC  

50% 50% 100% 

CEF  

60% 40% 100% 

Educação Especial - art. 21º, do dec.-lei nº 3/2008  

50% 50% 100% 

(*) As disciplinas do Departamento Curricular de Línguas apenas terão em conta a “cidadania” (dez 

por cento) e o “domínio das TIC” (cinco por cento), enquanto que a disciplina de TIC não atenderá ao 

“domínio das TIC” nesta componente transversal da avaliação dos alunos. No domínio da “cidadania” 

deverá atender-se ao “cumprimento de regras” e ao “relacionamento interpessoal”.  

A ponderação a atribuir a cada domínio desta componente é aqui apresentada, apenas, como 

indicativa, podendo resultar de forma diferente nas disciplinas de qualquer departamento curricular.  
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Os critérios específicos de cada disciplina são definidos em grupo disciplinar, no 2º e 3º ciclo, 

e em conselho de ano, no 1º ciclo, apreciados em departamento curricular e aprovados pelo 

Conselho Pedagógico. 

12.6. Critérios de avaliação de ciclo 

12.6.1. Educação Pré-escolar 

 
Princípios 
 
A avaliação na Educação Pré-Escolar assenta nos seguintes princípios: 

 Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização e 

gestão do currículo, definidos nas orientações curriculares para a Educação Pré-escolar; 

 Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados; 

 Caráter marcadamente formativo da avaliação; 

 Valorização dos progressos da criança. 

Critérios e procedimentos a observar na avaliação na Educação Pré-Escolar: 

 Comportamento da criança face à rotina educativa; 

 Interação da criança com o espaço e materiais; 

 Integração da criança nas atividades com o grupo de pares, educador e outros adultos; 

 Atividade realizadas, individualmente ou em grupo; 

 Envolvimento da criança nas atividades e projetos; 

 Assiduidade; 

 Auto-avaliação. 

Instrumentos de avaliação: 

 Grelhas de registo de capacidades/conhecimentos adquiridos; 

 Registos diversos de observação da criança (escritos, fotográficos, gravações áudio ou 

vídeo…) 

 Análise dos produtos de trabalho da criança; 

 Diálogos estabelecidos com o grupo; 

 Entrevistas e inquéritos realizados aos pais ou encarregados de educação. 

 
12.6.2. Avaliação da Educação Especial 

 
A avaliação dos alunos abrangidos pela modalidade de Educação Especial efetua-se de 

acordo com o estabelecido para todos os discentes, excetuando-se todas as situações 

em que no PEI (Programa Educativo Individual) estejam explicitadas e devidamente 

fundamentadas condições de avaliação próprias. Nestes casos, o processo avaliativo 

decorre conforme os termos definidos no referido PEI. 
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 Alunos abrangidos pelo artigo 21º (Currículo Específico Individual): 

- Não realizam autoavaliação, por não apresentarem condições, uma vez que este processo 

envolve a metacognição; 

- A informação resultante da avaliação sumativa interna expressa-se numa menção 

qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, acompanhada de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução do aluno; 

- Estão dispensados da realização das provas finais de ciclo. 

O conselho pedagógico definiu os seguintes critérios: 

- A componente transversal da avaliação / domínio das atitudes tem um peso de 50%, 

contempla as seguintes situações: a assiduidade, a pontualidade, a realização e participação nas 

tarefas propostas, tendo em consideração o seu nível de capacidade, fazer-se acompanhar de 

todo o material escolar proposto e o respeito e cumprimento das regras; 

- O domínio cognitivo, com o peso de 50%, contempla a aquisição dos objetivos previstos na 

programação específica. 

 

Alunos abrangidos pelo disposto no nº1 do artigo 20º (Adequações no Processo de 

avaliação):  

- Prestam provas finais de ciclo, previstas para os restantes examinandos, podendo, no 

entanto, usufruir de condições especiais de avaliação, ao abrigo da legislação em vigor. 

No Plano de Grupo/Turma, terá que constar a identificação, as medidas de atendimento e os 

critérios de avaliação dos alunos com N.E.E., que serão da responsabilidade do educador de 

infância, na educação pré-escolar, do docente titular de turma, no 1º ciclo, ou conselho de 

turma, no 2º e 3º ciclos, em colaboração com o docente de educação especial e outros técnicos 

envolvidos no processo educativo do aluno.  

 

A avaliação da implementação das medidas educativas deve assumir caráter de 

continuidade, sendo obrigatória, pelo menos, em cada um dos momentos de avaliação (ponto 

2 do artº 13). A avaliação trimestral formaliza-se em relatório a apresentar, para aprovação, ao 

conselho de turma/conselho de docentes. Desta, avaliação resultará, sempre que se ache 

necessário e pertinente, no processo educativo do aluno, a adequação do seu programa 

educativo individual (PEI), numa perspetiva dinâmica de Currículo Escolar. 

 

 



 

Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes - Barcelos 

  

Plano de Estudo e Desenvolvimento do Currículo  =    Atualização para 2016/2017 Página 44 

 

12.6.3. Critérios de Avaliação do 1º Ciclo 

Matemática 

 
 

Português 

 
Domínios de Avaliação 

 

Aprendizagens- 85% Competências Transversais- 15% 

Compreensão e 

resolução dos 

exercícios 

Aplicação dos 

conhecimentos 

70% 

 

Números e Operações 

Geometria e Medidas 

Organização e Tratamento de Dados 

15% 

Cidadania 

Compreensão  e 

expressão em 

Língua Portuguesa  

TIC 

C
um

pr
im

en
to

 d
e 

R
eg

ra
s 

R
el

ac
io

na
m

en
to

 

In
te

rp
es

so
al

 

Teste de 

Avaliação 

Intermédia 

Teste de 

Avaliação 

Trimestral 

Números e 

Operações 

Geometria 

e Medidas 

Organização 

e Tratamento 

de Dados 5% 5% 5% 

35% 35% 5% 5% 5% 

Instrumentos de Avaliação 

 Testes de avaliação; 

 Fichas de trabalho; 

 Questionários orais / escritos; 

 Trabalhos de grupo / pares; 

 Trabalhos de casa; 

 Trabalhos individuais; 

 Registos no caderno diário. 

 Observação e registo do comportamento: 

-  empenho para superar as dificuldades; 

- atenção e participação; 

- cooperação nas atividades da aula e de 

grupo; 

- respeito pela opinião dos outros; 

- organização dos materiais; 

Domínios de Avaliação 

Aprendizagens- 85% Competências Transversais- 15% 

Leitura e escrita 
Gramática 

Escrita 
70% 

Oralidade 
Leitura 
Escrita 
15% 

Cidadania 

TIC 

C
um

pr
im

en
to

 

de
 R

eg
ra

s 

R
el

ac
io

na
m

e

nt
o 

In
te

rp
es

so
al

 

Teste de 
Avaliação 
Intermédia 

Teste de 
Avaliação 
Trimestral 

Oralidade Leitura Escrita 
10% 5% 

35% 35% 5% 5% 5% 

Instrumentos de Avaliação 
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Estudo do Meio 

 

INGLÊS – 1º CICLO (Ano Letivo de 2015-2016) 
 

DOMÍNIOS  

Aprendizagens (85%) Componente Transversal (15 %) 

 Compreensão Oral /Listening (15%)  

 Interação Oral /Spoken Interaction (15%)          

Produção Oral / Spoken Production (15%)  

 Escrita/Writing (10%)  

 Leitura /Reading (10%)                          

 Domínio Intercultural /Intercultural Domain (10%)  

 CIDADANIA (Responsabilidade, participação e 
comportamento) (10 %)  

 Assiduidade  

 Material  

 Organização do caderno diário  

 Apresentação das tarefas realizadas na sala de 

 

 Teste de avaliação; 
 Fichas de trabalho; 
 Questionários orais / escritos; 
 Trabalhos de grupo / pares; 
 Trabalhos de casa; 
 Trabalhos de pesquisa; 
 Trabalhos individuais; 
 Registos no caderno diário; 

 Observação e registo do comportamento: 
-  empenho para superar as dificuldades; 
- atenção e participação; 
- cooperação nas atividades da aula e de 
grupo; 
- respeito pela opinião dos outros; 
- organização dos materiais; 

Domínios de Avaliação 

Aprendizagens- 85% Competências Transversais- 15% 
Compreensão e 
resolução dos 

exercícios 
Aplicação dos 
conhecimentos 

70% 

 

Conceitos e procedimentos 
Conhecimentos 

Exercícios 
15% 

Cidadania 

Compreensão e 
expressão em 

Língua 
Portuguesa  

TIC 

C
um

pr
im

en
t

o 
de

 R
eg

ra
s 

R
el

ac
io

na
m

e

nt
o 

In
te

rp
es

so
al

 

Teste de 
Avaliação 
Intermédia 

Teste de 
Avaliação 
Trimestral 

Conceitos e 
procedimentos 

Conhecimentos 
Concretização 
das tarefas 

5% 5% 5% 

35% 35% 5% 5% 5% 

Instrumentos de Avaliação 

 

 Teste de avaliação; 
 Fichas de trabalho; 
 Questionários orais / escritos; 
 Trabalhos de grupo / pares; 
 Trabalhos de casa; 
 Trabalhos de pesquisa; 
 Trabalhos individuais; 
 Registos no caderno diário. 

 Observação e registo do 
comportamento: 

-  empenho para superar as dificuldades; 
- atenção e participação; 
- cooperação nas atividades da aula e de 
grupo; 
- respeito pela opinião dos outros; 
- organização dos materiais; 
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 Léxico e Gramática/ Lexis and Grammar (10%) 

 

 
                      • Testes (35%) 

 • Fichas de trabalho / Trabalhos 

individuais e em grupo (5%) 

aula  

 Realização dos trabalhos  

 Cumprimento de regras  

 Relacionamento interpessoal  

 TIC (5%) 

Instrumentos de Avaliação 

 Testes  

 Grelha de Observação dos Domínios de Referência 
(Compreensão Oral; Interação / Produção Oral; 
Escrita; Leitura; Domínio Intercultural; Léxico e 
Gramática)  

 Fichas de trabalho  Questionários orais simples  

 Trabalhos individuais e em grupo / pares  

 Apresentações orais simples 

 Grelha de Observação das Atitudes e Valores  

 Grelha de autoavaliação  

 Registos no caderno diário  

 Trabalhos  

 Livro de Ponto Digital 

 
 

Expressões Artísticas 
 

 

Expressão Físico-Motora 

Domínios de Avaliação 

Aprendizagens- 85% Competências Transversais- 15% 

Organização 

e 

coordenação 

Manipulação e 

exploração de 

materiais 

Expressividade e 

Comunicação 

Cidadania 

Compreensão  e 

expressão em Língua 

Portuguesa 

TIC 

C
um

pr
im

en
to

 

de
 R

eg
ra

s 

R
el

ac
io

na
m

en
t

o 
In

te
rp

es
so

al
 

30% 30% 25% 5% 5% 5% 

Instrumentos de Avaliação 

 Apreciação dos trabalhos realizados; 
 Observação; 

 

Domínios de Avaliação 

Aprendizagens- 85% Competências Transversais- 15% 

Perícias e 

manipulações 

Deslocamentos 

e equilíbrios 
Atividades 

Rítmicas 

Exercícios 

diversos 

Cidadania 

Compreensão  e 

expressão em 

Língua 

Portuguesa 

TIC 

C
um

pr
im

en
to

 

de
 R

eg
ra

s 

R
el

ac
io

na
m

en

to
 

In
te

rp
es

so
al
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Oferta Complementar 

 

Apoio ao Estudo 

 
 

20% 25% 20% 20% 5% 5% 5% 

Instrumentos de Avaliação 

 Apreciação dos trabalhos realizados; 
 Observação; 

Domínios de Avaliação 

Aprendizagens- 85% Competências Transversais- 15% 

Produção e 

interação oral 

Reflexão e opinião 

acerca dos 

assuntos/ temas 

tratados 

Concretização das 

tarefas propostas 

Cidadania 

Compreensão  

e expressão 

em Língua 

Portuguesa 

TIC 

C
um

pr
im

en
to

 

de
 R

eg
ra

s 

R
el

ac
io

na
m

e

nt
o 

In
te

rp
es

so
al

 

30% 25% 30% 5% 5% 5% 

Instrumentos de Avaliação 

 Apreciação dos trabalhos realizados; 
 Observação; 

 

Domínios de Avaliação 

Aprendizagens- 85% Competências Transversais- 15% 

Desenvolvimento 
de competências 

essenciais 

Aplicação das 
aquisições/ 

conhecimentos 

Capacidade de 
comunicar 

Cidadania 

Compreensão  e 
expressão em 

Língua Portuguesa 
TIC 

C
um

pr
im

en
to

 

de
 R

eg
ra

s 

R
el

ac
io

na
m

e

nt
o 

In
te

rp
es

so
al

 

30% 30% 25% 5% 5% 5% 

Instrumentos de Avaliação 

 Apreciação dos trabalhos realizados; 
 Observação; 
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12.6.4. Critérios de Avaliação por disciplina – 2º e 3º ciclos 

Português do 2º Ciclo 

COMPONENTES DO CURRÍCULO - 85% 

Domínios/Instrumentos de avaliação/Ponderação 

Categorias do domínio/ 
Domínio de referência 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

 
●ORALIDADE 
 
Compreensão do oral  
Expressão oral 
 
●LEITURA e ESCRITA 
 
Compreensão escrita 
Expressão escrita 
Leitura 
 
● GRAMÁTICA  
 
●EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 

 
Testes 

 
70% 

1º teste- 35% 
2º teste 35% 

Outros 
 
Grelha de registo de avaliação da leitura 
em voz alta 
 
Fichas de leitura 
 
Trabalhos individuais e/ou de grupo 
 
Fichas de trabalho/Questões de aula 
 
Grelha de observação/avaliação de 
expressão oral 

 
 
 
 
15% 
 

 
 
 
Leitura- 4% 
 
Oralidade- 5% 
 
Fichas de trabalho/Questões de 
aula/trabalhos individuais e/ou de grupo - 6 
% 
 
 

 

COMPONENTES DO CURRÍCULO DE CARÁTER TRANSVERSAL -15% 

 

Domínios/Instrumentos de avaliação/Ponderação 
Categorias do domínio/ Domínio de 
referência  

    Instrumentos de avaliação                 Ponderação 

Educação para a Cidadania Grelha de registo de 
observação/avaliação  de atitudes 

                         10% 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

Grelha de observação/avaliação                             5% 

 

Português do 3º Ciclo 

M
etas C

u
rricu

lares 

C
o

n
h

ecim
e

n
to

s – 8
5

%
 

Domínios de referência e instrumentos de avaliação Percentagens 

Oralidade 
Registos de compreensão e expressão oral 

9% 

Leitura / Educação Literária 
Fichas de leitura 

10% 

Escrita - Dois testes sumativos por período: 28% - 28%          56% 

Gramática - Fichas de trabalho e questões de aula 10% 

C
o

m
p

etên
cias 

Tran
sversais 

A
titu

d

./V
alo

re
s – 

1
0

%
 

Cidadania - Grelhas de observação e registo 
 

10% 

5
%

 

TIC 
Trabalhos individuais ou de grupo 

5% 
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Disciplina de Inglês – 2º e 3º Ciclo 

COMPONENTES DO CURRÍCULO - 85% 

Domínios/Instrumentos de avaliação/Ponderação 

Categorias do domínio/ 
Domínio de referência 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

 
●COMPREENSÃO ORAL /            
LISTENING  
 
●LEITURA/READING  
 
●INTERAÇÃO ORAL / 
SPOKEN INTERACTION  
 
●PRODUÇÃO ORAL / 
SPOKEN PRODUCTION      
 
●ESCRITA/WRITING  
 
●DOMÍNIO 
INTERCULTURAL / 
INTERCULTURAL DOMAIN  
 
●LÉXICO E GRAMÁTICA / 
LEXIS AND GRAMMAR  

 
Testes 

 
50% 

1º teste - 25% 
 2º teste  - 25% 

Outros 
 
 
Fichas de trabalho/Questões de aula 
 
Apresentações orais 
 
 
Trabalhos individuais e/ou de grupo 
 
Grelha de observação de 
produção/interação oral 

 
 
 
 
 
 
 
 

35% 
 

 
 
Produção /Interação Oral -10% 
 
 
Compreensão Oral – 10% 
 
 
Fichas de trabalho/Questões de aula  - 15% 

 

COMPONENTES DO CURRÍCULO DE CARÁTER TRANSVERSAL -15% 

 

Domínios/Instrumentos de avaliação/Ponderação 

Categorias do domínio/ Domínio de 

referência  

    Instrumentos de avaliação                 Ponderação 

Educação para a Cidadania Grelha de observação e registo 10% 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

Grelha de observação e registo 5% 

 
Disciplina de História e Geografia de Portugal 

 

Domínios Parâmetros Instrumentos 
Percentagem 
na avaliação 

C
o

m
p

o
n

en
te

 T
ra

n
sv

er
sa

l 

 Cidadania (Realização dos TPCs – Organização 
de materiais/ Entreajuda – Recetividade às 
propostas de atividade). (Comportamento 
adequado – Intervenções oportunas/ Iniciativa e 
capacidade de resolução – Sentido de 
responsabilidade). 

 TIC utilização correta das tecnologias de 
informação e de comunicação. 

 Português utilização correta da língua 
portuguesa (evitar erros, escrever frases 
completas e lógicas). 

Grelhas de observação e 
registo 
Autoavaliação 

15% 
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A
p

re
n

d
iz

ag
en

s 

C
u

rr
ic

u
la

re
s.

 

Investigação e Comunicação/ Compreensão histórica 
 
 Pesquisa e seleção de informação; 
 Localização no tempo e no espaço; 
 Interpretação de diversos tipos de fontes de 

informação histórica; 
 Capacidade de expressão oral e escrita; 
 Utilização de técnicas diversas de comunicação; 
 Conhecimento e compreensão dos conteúdos 

estudados. 

Fichas de trabalho 
 
Fichas/ Testes de 
avaliação 
 
Registos de desempenho 
(trabalho individual e 
trabalho de pares e/ou 
grupo) 

85% 
 

 

 

 

- Matemática, Ciências Naturais e Fisico-Química (2º e 3º Ciclos) 

 
Critérios Específicos de Avaliação Matemática / Físico-Química / Ciências Naturais 

Aprendizagens 
Curriculares 

85% 

Conhecimentos e 

capacidades 

Instrumentos de avaliação Percentagem 

Testes de avaliação  70% 

Questões de Aula / Minitestes 
Desempenho Laboratorial 
Trabalhos individuais e de grupo 

15% 

    

Aprendizagens 
de caráter 
transversal 

15% 

 Instrumentos de avaliação 
Percentagem 

Educação para a Cidadania 

Grelhas de observação e registo 

5% 

Compreensão e expressão 
em Língua Portuguesa 

5% 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

5% 

 

 

 

Tec. de Informação e Comunicação 

 

 
 

TIC 

Aprendizagens 

Curriculares 

85% 

Conhecimentos e 

capacidades 

 

Instrumentos de 
avaliação 

Percentagem 

Testes de avaliação  70% 

Questões de Aula 
Desempenho Laboratorial 

Trabalhos individuais e de 
grupo 

15% 

Aprendizagens de 

caráter transversal 

15% 

 Instrumentos de 
avaliação 

Percentagem 

Educação para a 
Cidadania 

Grelhas de observação e 
registo 

10% 

Compreensão e 
expressão em Língua 

Portuguesa 
5% 
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Disciplina de Educação Visual – 2º Ciclo 
 
 
A avaliação na disciplina de Educação Visual é contínua, feita com base no desenrolar dos 

trabalhos e será obtida através dos resultados da aprendizagem dos alunos, nos seguintes 
domínios: CONHECIMENTOS | CAPACIDADES | DOMÍNIOS TRANSVERSAIS (Educação para a Cidadania / 
Compreensão e Expressão em Língua Portuguesa / TIC). 

 

VERTENTES 
DA 

AVALIAÇÃO 

PARÂMETROS 
PONDERAÇÃO 

% 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 

C
om

po
ne

nt
e 

C
ur

ric
ul

ar
 -

  8
5%

 
   
  
  

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S

) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

Domínio dos conteúdos 
abordados/explorados. 

30% 

- Grelhas de observação  
- Fichas de trabalho 
- Trabalhos de pesquisa 
- Fichas/ testes de avaliação  
- Testes práticos 
- Registo de desempenho 
(trabalho individual e trabalho 
de pares e/ou grupo) 
- Fichas de autoavaliação  

Dominar materiais, técnicas e 
instrumentos com expressividade. 

 
55% 

- Produtos técnicos e de 
expressão (bidimensionais e 
tridimensionais). 
- Grelhas de observação  
- Fichas de trabalho 
- Registo de desempenho 
(trabalho individual e trabalho 
de pares e/ou grupo) 
- Fichas de autoavaliação 

Componente 
Curricular de 

Caráter 
Transversal 

15% 

Educação para a Cidadania 
(cumprimento de regras e 
relacionamento interpessoal 

 
9% 

Grelhas  
de observação 
- Fichas de autoavaliação 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

3% 

Compreensão e expressão em Língua 
Portuguesa 

3% 

Subtotal 15%  

Total 100%  

 
 
 
Educação Visual – 3º ciclo 
 
 

Cada aluno está permanentemente em situação de avaliação, segundo os domínios que se conjugam para o 
desenvolvimento de conhecimentos e que estruturam as metas de Educação Visual: Técnica, Representação, Discurso 
e Projeto.  
No 3.° Ciclo, as metas incidem sobre conteúdos como a representação de formas geométricas, desenho expressivo, 
sólidos e poliedros, Design, luz-cor, expressão e decomposição da forma, comunicação visual, Arquitetura, perspetiva, 
perceção visual e construção da imagem, arte e património e Engenharia e ainda nos DOMÍNIOS TRANSVERSAIS 
(Educação para a Cidadania / Compreensão e Expressão em Língua Portuguesa / TIC). 

 

Domínio cognitivo: conhecimentos e capacidades 

TÉ
C

N
IC

A
 

7
º 

an
o

 Diferenciar materiais básicos de desenho técnico na representação e criação de formas.   

85% 

Conhecer formas geométricas no âmbito dos elementos da representação 

Relacionar sistemas de projeção e codificação na criação de formas. 

Dominar a aquisição de conhecimento geométrico 

8
º 

an
o

 Compreender conceitos teóricos - científicos do fenómeno luz/cor. 

Reconhecer a importância da luz/cor na perceção do meio envolvente. 

Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e a síntese subtrativa. 
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Dominar a aquisição de conhecimento sincrónico e diacrónico 

9
º 

an
o

 Compreender diferentes tipos de projeção 

Dominar técnicas de representação em perspetiva cónica 

Dominar procedimentos sistemáticos de projeção 

R
EP

R
EE

N
TA

Ç
Ã

O
 7

º 
an

o
 Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de representação. 

Reconhecer o papel do desenho expressivo na representação de formas. 

Aplicar tecnologias digitais com os instrumentos de representação 

Dominar tipologias de representação expressiva   

8
º 

an
o

 Conhecer elementos de expressão e de composição da forma 

Relacionar elementos de organização e de suporte da forma. 

Distinguir elementos de organização na análise de composições bi e tridimensionais. 

Dominar tipologias de representação bi e tridimensional 

9
º 

an
o

 Conhecer processos de construção da imagem no âmbito dos m canis m os da visão 

Relacionar processos de construção da imagem no âmbito da perceção visual. 

Dominar a aquisição de informação intuitiva e de informação estruturada. 

D
IS

C
U

R
SO

 

7
º 

an
o

 Compreender a noção de superfície e de sólido. 

Distinguir elementos de construção de poliedros. 

Compreender e realizar planificações geométricas de sólidos. 

Dominar tipologias de discurso geométrico bi e tridimensional.   

8
º 

an
o

 Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem publicitária. 

Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 

Dominar processos de referência e inferência no âmbito da comunicação visual. 

9
º 

an
o

 

Reconhecer o âmbito da arte contemporânea 

Refletir sobre o papel das manifestações culturais e do património 

Compreender o conceito de museu e a sua relação com o conceito de coleção 

Reconhecer o papel das trajetórias históricas no âmbito das manifestações cultura 
 

P
R

O
JE

TO
 

7
º 

an
o

 Explorar princípios básicos do design e da sua metodologia.   

Aplicar princípios básicos do design na resolução de problemas. 

Reconhecer o papel da observação no desenvolvimento do projeto.   

8
º 

an
o

 Explorar princípios básicos da arquitetura e da sua metodologia. 

Aplicar princípios básicos da arquitetura na resolução de problemas. 

Reconhecer o papel da análise e da interpretação no desenvolvimento do projeto. 

9
º 

an
o

 Explorar princípios básicos da engenharia e da sua metodologia 

Aplicar princípios básicos da engenharia na resolução de problemas. 

Reconhecer o papel da investigação e da ação no desenvolvimento do projeto  

 SUBTOTAL 85% 

D
O

M
IN

IO
S 

TR
A

N
SV

ER
SA

IS
 

 

Compreensão e expressão em Língua Portuguesa  
 
 

3% 

Tecnologias de Informação e Comunicação 3% 

Educação para a Cidadania 9% 

 

SUBTOTAL 15% 

 

TOTAL 100% 
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Disciplina de Educação Tecnológica – 2º ciclo 
 
 

DOMÍNIOS PARÂMETROS 
PONDERAÇÃO 
% 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
 

Conhecimentos 
adquiridos sobre 
os conteúdos 
abordados. 

30% 

 Grelhas de observação  

 Fichas de trabalho 

 Trabalhos de pesquisa 

 Fichas/ testes de avaliação  

 Testes práticos 

 Registo de desempenho 
(trabalho individual e trabalho 
de pares e/ou grupo)  

 Fichas de autoavaliação 

Subtotal 30%  

DOMÍNIOS PARÂMETROS 
PONDERAÇÃO 
% 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

  

E
  

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S

 

Domínio de 
técnicas e 
procedimentos. 

55% 

 Grelhas de observação  

 Trabalhos práticos individual e trabalho de 
pares e/ou grupo) 

 Fichas de trabalho 

 Testes práticos 

 Registo de desempenho (trabalho individual e 
trabalho de pares e/ou grupo) 

 Fichas de autoavaliação 

 Subtotal 55%  

(*
) 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
  

Cidadania - 
cumprimento de 
regras e 
relacionamento 
interpessoal.  

9%  Grelhas de observação  
 Fichas de autoavaliação 

Domínio das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação. 

3% 

Compreensão e 
expressão em 
língua portuguesa. 

3% 

 Subtotal 15%  

 Total 100%  
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Disciplina de Educação Tecnológica – 3º ciclo 
 
 

DOMÍNIOS PARÂMETROS PONDERAÇÃO % INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
 

Conhecimentos 
adquiridos sobre os 
conteúdos abordados. 

30% 

 Grelhas de observação  

 Fichas de trabalho 

 Trabalhos de pesquisa 

 Fichas/ testes de avaliação  

 Testes práticos 

 Registo de desempenho (trabalho 
individual e trabalho de pares e/ou 
grupo)  

 Fichas de autoavaliação 

Subtotal 30%  

 

DOMÍNIOS PARÂMETROS PONDERAÇÃO % INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

  

E
  

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S

 

Domínio de técnicas e 
procedimentos. 

55% 

 Grelhas de observação  

 Trabalhos práticos individual e 
trabalho de pares e/ou grupo) 

 Fichas de trabalho 

 Testes práticos 

 Registo de desempenho (trabalho 
individual e trabalho de pares e/ou 
grupo) 

 Fichas de autoavaliação 

 Subtotal 55%  

(*
) 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
  

Cidadania - cumprimento 
de regras e 
relacionamento 
interpessoal.  

9%  Grelhas de observação  
 Fichas de autoavaliação 

Domínio das tecnologias 
de informação e 
comunicação. 

3% 

Compreensão e 
expressão em língua 
portuguesa. 

3% 

 Subtotal 15%  

 Total 100%  
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Educação Musical - 2º Ciclo e 3º Ciclo 

Valor percentual na avaliação final 

Vertentes da 

Avaliação 
Objeto de Avaliação 

 
Parâmetros a avaliar 

C
om

po
ne

nt
e 

C
ur

ric
ul

ar
 d

e 
 

C
ar

át
er

 T
ra

ns
ve

rs
al

 
15

%
 

Educação para a Cidadania 

3% 

 

Cumprimento de Regras 
(Pontualidade, Comportamento, Material Escolar) 
 

3% 

 

Relacionamento Interpessoal 
(Respeito e Cooperação) 
 

3% 

 

Participação 
(Empenho nas aulas e atividades) 
 

Compreensão e Expressão 
em Língua Portuguesa 

3% 

 
 

Oralidade, Leitura e Escrita 
 
 

Utilização das Tecnologias de 
Informação e Comunicação 

3% 

 

Comunicação e Partilha de Informação através 
do E-mail 
 

C
om

po
ne

nt
e 

C
ur

ric
ul

ar
 

85
%

 

Fichas de Avaliação e 
Avaliação Vocal e Instrumental 

85% 

Interpretação e Comunicação 
Criação e experimentação 
Perceção sonora e musical 
Culturas musicais nos contextos 
Musicalidade 
Realização instrumental 
Prática musical em grupo 
 

 
 
Disciplina de Educação Física – 2º Ciclo 
 
 

Vertentes da 

Avaliação 
Objeto de Avaliação % Instrumentos de avaliação 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 

8
5

%
 

Saber Fazer 
 

65% 

- Testes práticos 
-Grelhas de observação  
-Aplicação de cuidados higiénicos, bem como 
regras de segurança pessoal 
- Fichas de autoavaliação 
  

Saberes 20% 

 

Fichas de trabalho 
- Trabalhos de pesquisa 
- Fichas/ testes de avaliação  

- Fichas de autoavaliação 

C
O

M
P

O

N
E

N
T

E
 

C
U

R
R

IC

U
L

A
R

 

D
E

 

C
A

R
Á

T
E

R
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

- 
1

5
%

 Educação para a Cidadania 
 
                      (9%) 

3% Cumprimento de Regras 
(Pontualidade, Comportamento, Material Escolar ) 

3% 
Relacionamento Interpessoal 
(Respeito e Cooperação) 
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3% 
Participação 
(Empenho nas aulas e atividades) 
 

Compreensão e Expressão 
em Língua Portuguesa 

3% Oralidade, Leitura e Escrita 
 

Utilização das Tecnologias de 
Informação e Comunicação 

3% 
Comunicação e Partilha de Informação através 
do E-mail 

 
 
Disciplina de Educação Física – 3º Ciclo 
 

 

Componente Curricular - 70% + 15% = 85%: Domínio do “Saber-Fazer” e Domínio dos “Saberes”   

 
1. Domínio do “ saber – fazer “ 
 

Nível 1 – Nunca aplica os critérios de correção técnica e regulamentar na realização das tarefas 
propostas para cada prática desportiva. 
Nível 2 – Raramente aplica os critérios de correção técnica e regulamentar na realização das tarefas 
propostas para cada prática desportiva. 
Nível 3 – Aplica algumas vezes os critérios de correção técnica e regulamentar na realização das tarefas 
propostas para cada prática desportiva. 
Nível 4 – Aplica quase sempre os critérios de correção técnica e regulamentar na realização das tarefas 
propostas para cada prática desportiva. 
Nível 5 - Aplica sempre os critérios de correção técnica e regulamentar na realização das tarefas 
propostas para cada prática desportiva. 

 
2. Domínio dos “ saberes “ 
 

Nível 1 – Não conhece os fundamentos das unidades dadas. 0% - 19% - Insuficiente 
Nível 2 – Conhece deficientemente os fundamentos das unidades dadas. 20% - 49% - Insuficiente 
Nível 3 – Conhece razoavelmente os fundamentos das unidades dadas. 50% - 69% - Suficiente 
Nível 4 – Conhece e compreende os fundamentos das unidades dadas. 70% - 89% - Bom 
Nível 5 – Aplica e critica os fundamentos das unidades dadas. 90% - 100% - Muito Bom 
 

 
 
 
 
  
3. Domínio do “ saber estar “ 

 
Nível 1 – Revela fraca participação e desinteresse pelas actividades. Integra-se com dificuldade e não 
colabora com os companheiros. 
Nível 2 – Revela deficiente participação e interesse pelas actividades. Integra-se e colabora com os 
colegas, com dificuldade. 
Nível 3 – Revela interesse e participa nas atividades. Integra-se e colabora com o grupo. 
Nível 4 – Revela bastante interesse e participa nas actividades. Integra-se, colabora e estimula a 
participação no grupo. 
Nível 5 – Revela empenhamento nas atividades e é responsável. Integra-se, colabora e estimula a 
participação no grupo. 

4 . Avaliação global 
 

Fórmula de avaliação global 

Nível = 3 x dom. “ Saber-fazer “  +  1 x dom. “ Saberes “  +  1 x dom. “ Saber estar “ 
 

Componente Curricular Transversal - 15%: Domínio do “Saber-Estar”: Cidadania-

Compreensão e Expressão em Língua Portuguesa-TIC   
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Educação Moral e Religiosa Católica 
 

 
 

 A disciplina de Educação Moral e Religiosa, nos três ciclos do ensino básico, não é considerada para efeitos de 
transição de ano e aprovação de ciclo. (D.N. nº 1-F/2016, nº 8, artº 21º) 

 « Os resultados obtidos na avaliação da disciplina de EMRC não são considerados para efeito de retenção 
nem para efeito de cálculo de média dos resultados dos alunos ». DL nº 70/2013, de 23 de maio.  

 

A natureza, caraterísticas e especificidades da disciplina de EMRC reflete-se nos procedimentos e operacionalização 

das 3 modalidades de avaliação assumidas nos artºs. 10º, 11º e 12º, do Desp. Norm. Nº 1-F/2016.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Aprendizagens Disciplinares Componente transversal TOTAL 

50% 

50% 

100% Educação para a 
cidadania 

Comp. e 
expressão em 
Língua 
Portuguesa 

Utilização das 
TIC 

40% 5% 5% 

 Fichas de trabalho e de avaliação/fichas 
de atividades 

 Trabalhos individuais e em 
grupo/apresentações/intervenções 
orais;  

 Pesquisa e seleção de informação; 

 Grelhas de registo. 

 

Sentido de responsabilidade 

(Material na aula, cumprimento 

de regras, comportamento, 

empenho nas tarefas)  

 

Relacionamento Interpessoal 

(cooperação, respeito pelos 

outros, relação com os 

colegas)   

Expressão oral 

e escrita. 

Apresentações, 
pesquisas, 
trabalhos 

apresentados 
em suporte 
informático. 

 

 
O docente de EMRC tem presente que o processo avaliativo na disciplina pode servir como elemento 

motivador do/a aluno/a e terá presente que a avaliação na disciplina não releva para efeitos de progressão 

ou retenção, respeitando o acordado em conselho de turma e critérios definidos em Conselho Pedagógico.   

 

Ter presente a referência do perfil de aprendizagens essenciais para cada ciclo de escolaridade.  
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Disciplina de História 
 
 

Domínios Parâmetros Instrumentos 
Percentagem 
na avaliação 

C
o

m
p

o
n

en
te

 T
ra

n
sv

er
sa

l  Cidadania (Realização dos TPCs – Organização de 
materiais/ Entreajuda – Recetividade às propostas de 
atividade). (Comportamento adequado – Intervenções 
oportunas/ Iniciativa e capacidade de resolução – Sentido de 
responsabilidade). 

 TIC utilização correta das tecnologias de informação e de 
comunicação. 

 Português utilização correta da língua portuguesa (evitar 
erros, escrever frases completas e lógicas). 

Grelhas de 
observação e 
registo 
Autoavaliação 

15% 

A
p

re
n

d
iz

ag
en

s 
 C

u
rr

ic
u

la
re

s 

Investigação e Comunicação/ Compreensão histórica 
 

 Pesquisa e seleção de informação; 
 Localização no tempo e no espaço; 
 Interpretação de diversos tipos de fontes de informação 

histórica; 
 Capacidade de expressão oral e escrita; 
 Utilização de técnicas diversas de comunicação; 
 Conhecimento e compreensão dos conteúdos estudados. 

Fichas de trabalho 
 
Fichas/ Testes de 
avaliação 
 
Registos de 
desempenho 
(trabalho individual 
e trabalho de pares 
e/ou grupo) 

85% 
 

(Por período, a 
avaliação de 
etapa, não pode 
exceder os 65%) 

 
 

 
Disciplina de Geografia 
 

 

Domínios Parâmetros Instrumentos 
Percentagem 
na avaliação 

C
o

m
p

o
n

en
te

 T
ra

n
sv

er
sa

l 

 Cidadania (Realização dos TPCs – Organização de 
materiais/ Entreajuda – Recetividade às propostas de 
atividade), (Comportamento adequado – Intervenções 
oportunas/ Iniciativa e capacidade de resolução – 
Sentido de responsabilidade). 

 TIC utilização correta das tecnologias de informação e 
de comunicação. 

 Português  utilização correta da língua portuguesa 
(evitar erros, escrever frases completas e lógicas). 

Grelhas de 
observação e registo 
Autoavaliação 

15% 
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A
p

re
n

d
iz

ag
en

s 
C

u
rr

ic
u

la
re

s.
 

Investigação e Comunicação/ Compreensão 
geográfica 
 
 Conhecimento e compreensão dos conteúdos 

estudados. 
 Utilização adequada do vocabulário específico da 

disciplina; 
 Elaboração/leitura e interpretação de mapas e outros 

documentos geográficos; 
 Capacidade de expressão oral e escrita; 
 Utilização de técnicas diversas de comunicação; 
 Capacidade de emitir opinião pessoal sobre 

determinados acontecimentos; 
 Análise geográfica de determinados fenómenos; 
 Realização de trabalhos de pesquisa e seleção da 

informação e outras atividades de forma autónoma e 
criativa. 

Fichas de trabalho 
 
Fichas/ Testes de 
avaliação 
 
Registos de 
desempenho 
(trabalho individual, 
trabalho de pares 
e/ou grupo e 
Portefólio / Atlas / 
Glossário) 

85% 
 
 

 

 

Disciplina de Espanhol 

COMPONENTES DO CURRÍCULO - 85% 

Domínios/Instrumentos de avaliação/Ponderação 

Categorias do domínio/ 
Domínio de referência 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

 
●ORALIDADE 
 
Compreensão do oral  
Expressão oral 
 
●LEITURA e ESCRITA 
 
Compreensão escrita 
Expressão escrita 
Leitura 
 
● GRAMÁTICA  

 
Testes 

 
50% 

1º teste - 25% 
2º teste - 25% 

Compreensão do oral 
 
         10% 

 

Expressão oral          10% 

Fichas de trabalho         15% 

 

COMPONENTES DO CURRÍCULO DE CARÁTER TRANSVERSAL -15% 

Domínios/Instrumentos de avaliação/Ponderação 

Categorias do domínio/ 

Domínio de referência  

    Instrumentos de avaliação                 Ponderação 

Educação para a 

Cidadania 

Grelha de observação e registo                          10% 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

Grelha de observação e registo                            5% 



 

Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes - Barcelos 

  

Plano de Estudo e Desenvolvimento do Currículo  =    Atualização para 2016/2017 Página 60 

 

 

Disciplina de Francês 

 

Domínios/Instrumentos de avaliação/Ponderação 

Categorias do domínio/ 

Domínio de referência 
Instrumentos de avaliação Ponderação 

 

●ORALIDADE 

 

Compreensão do oral  

Expressão oral 

●LEITURA e ESCRITA 

Compreensão escrita 

Expressão escrita 

Leitura 

 

● GRAMÁTICA  

 

Testes 

 

50% 

1º teste- 25% 

2º teste 25% 

Outros 

Grelhas de registo da avaliação da 

compreensão do oral e da expressão oral 

 

Fichas de trabalho/Questões de aula 

 

Grelhas de observação/avaliação da 

expressão oral 

 

 

 

          35% 

 

           

 

          

Compreensão do oral-10% 

 

Expressão oral – 10% 

 

Fichas de trabalho/ questões 

de aula- 15% 

COMPONENTES DO CURRÍCULO DE CARÁTER TRANSVERSAL -15% 

 

Domínios/Instrumentos de avaliação/Ponderação 

Categorias do domínio/ 

Domínio de referência  

    Instrumentos de avaliação                 Ponderação 

Educação para a 

Cidadania 

Grelha de registo de 

observação/avaliação  de atitudes 
                         10% 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

Grelha de observação/avaliação                             5% 

 

12.7. Intervenção dos alunos e encarregados de educação no processo de avaliação 
 
 

De acordo com o definido na legislação em vigor e o Regulamento Interno do Agrupamento, 

os alunos e os Encarregados de Educação são intervenientes no processo de avaliação. Os 

primeiros fazem-no através da sua autoavaliação e os segundos através da emissão de um 
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parecer. Estes elementos são obtidos mediante o preenchimento de grelhas de apreciações 

específicas, que são entregues ao professor titular/ professor da disciplina, por ocasião dos 

momentos de avaliação, nos finais de cada período, pelos alunos e no final do ano letivo pelos 

encarregados de educação, e devem ser tidos em consideração no processo de avaliação. 

 

12.8. Divulgação dos Critérios de Avaliação 

Deve ser assegurada a divulgação dos critérios de avaliação a todos os intervenientes no 

processo de avaliação, nomeadamente, aos encarregados de educação e alunos. A divulgação 

dos critérios de avaliação aos encarregados de educação será feita pelo professor titular de 

turma/diretor de turma, de acordo com os ciclos de ensino. 

Relativamente aos alunos, a divulgação deve ser feita pelo professor de cada disciplina e 

reforçada pelo respetivo Diretor de Turma/Titular de Turma. 

É, ainda, utilizada como meio de divulgação a página web do agrupamento. 
 

13. PLANO DE GRUPO/TURMA 

 Orientações para a elaboração do Plano de Grupo/Turma  
 
A construção do Plano de Grupo / Turma pressupõe refletir a realidade do Grupo/Turma e 

definir opções e intencionalidades próprias, adequadas à contextualização das aprendizagens. 

Pretendendo assegurar uma linha de atuação comum, ao nível da operacionalização do 

PG/PT, é apresentada uma estrutura, em documento modelo, que constitui a base obrigatória 

para a elaboração e desenvolvimento do mesmo. 

Estrutura do Plano de Grupo/Turma 

1. A Turma: 

 Fotografias 

 Horário e professores da turma       

 Dados dos alunos        

 Percurso escolar dos alunos       

 Necessidades especiais de saúde       

 O aluno e a família        

 Caracterização geral da turma         

2. Avaliação diagnóstica        

 Identificação de dificuldades nas disciplinas       

3. Definição de uma estratégia global para a turma     

 Dificuldades / Problemáticas / Estratégias     

 Uniformização dos critérios de atuação      
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 Atividades de Educação para a Saúde      

o Educação Sexual        

o Planificação        

o Objetivos        

o Dificuldades de Implementação / Observações     

 Oferta Complementar          

4. Aproveitamento escolar         

 Dados         

 Distribuição de níveis por disciplina       

 Níveis / Menções         

 Análise dos resultados          

5. Apoio educativo         

 Avaliação dos Planos de Acompanhamento Pedagógico     

 Análise dos Planos Educativos         

6. Outras situações relevantes        

 Participações disciplinares      

 Encaminhamento para SPO      

 Encaminhamento para CPCJ      

 Encaminhamento para Educação Especial     

 Avaliação do Plano de Turma  

A este modelo introduziu-se as devidas alterações/adaptações para o Plano de Grupo. 

 

Pontos a considerar na Elaboração de um PLANO DE GRUPO/TURMA: 

 A legislação não é explícita sobre o assunto, não obrigando a qualquer modelo; 

 Todas as turmas devem ter um Plano onde se regista informação da turma em 

geral e dos alunos em particular; 

 No Agrupamento, existe um modelo de Plano de Grupo/Turma que deverá ser 

seguido por todos os Professores Titulares de Turma/ Diretores de Turma em suporte digital. 

 

Elementos indispensáveis ao Plano de Grupo/Turma: 

 Cada professor titular/Diretor de Turma precisa registar, para informar os professores do 

Conselho de Turma, dados dos alunos e das famílias que já existem nos Serviços Administrativos 

e que sejam relevantes para o desenvolvimento do processo ensino / aprendizagem; 
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 Esses dados precisam ser compilados e visualizados numa folha A4 (ou mais), sendo 

necessária a permissão de impressão/gravação em PDF (modo de enviar aos professores da 

turma via e-mail); 

 Horário da Turma; Grelha fotográfica; Professores da turma; identificação dos alunos 

Delegado e Subdelegado; Identificação dos Encarregados de Educação representantes da Turma; 

 Estratégias de atuação dos professores, na turma; Planos de Acompanhamento 

Pedagógico dos alunos com dificuldades; medidas pedagógicas para resolução de problemas 

individuais; registo de medidas disciplinares; frequência de Clubes; etc. 

 Avaliação dos alunos por período; avaliação do Plano por período. 

Pretensões do nosso Agrupamento: 

 Aproveitar ao máximo os dados existentes e usá-los para evitar repetição de tarefas; 

 Permitir a análise estatística de todos os dados; 

 Um Plano tipo para todas as Turmas, da Educação Pré-escolar ao 9º ano; 

 Estar sempre disponível para consulta da Direção, sendo que cada DT só pode 

visualizar o seu. 

 Permitir a inclusão de documentos, em imagem ou PDF, que saiam deste âmbito 

descrito e sejam imprescindíveis ao Plano de Grupo/Turma. 

14.  Necessidades de Formação / Plano de Formação 

De acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento e em coordenação com o Centro de 

Formação de Barcelos e Esposende, o Agrupamento pretende dinamizar a realização de ações 

que tenham em conta necessidades/carências sentidas ou ambição justificada de melhoria da 

qualidade de desempenho.  

15.  Avaliação do Plano de Estudo e de Desenvolvimento do Currículo 
 
 
A avaliação do Plano deverá ter um caráter permanente e sistemático, de modo a 

permitir uma constante atualização em função das necessidades do meio escolar e educativo 

envolvente. A tarefa de constante reformulação, mediante os dados analisados, é fundamental 

para a obtenção do sucesso educativo. A sua avaliação competirá às estruturas educativas do 

Agrupamento. 

 

NOTA: Havendo gralha ou algo contraie a lei em vigor, aplica-se o estipulado na legislação.  

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 26 de outubro de 2016 

 

Aprovado pelo Conselho Geral em 8 de outubro de 2016 

 


