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1. Enquadramento Legal 
 

A alínea b), nº1 do art. 6º do desp. norm. Nº 4-A/2016, indica que, na componente não letiva dos docentes, « sejam realizadas as atividades 

educativas que se mostrem necessárias à plena ocupação dos alunos durante o período de permanência no estabelecimento escolar. » 

No nº 3, do mesmo despacho, indica-se que « o diretor, no âmbito das suas competências, assegura, ouvido o conselho pedagógico, a organização de um 

conjunto de atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica, a desenvolver nos tempos letivos desocupados dos alunos por ausência 

imprevista de professores. » 

 

Temos presente também os princípios orientadores da organização e gestão dos currículos do ensino básico e secundário estabelecidos no Dec.-

Lei nº 139/2012, de 5 de julho. Nos princípios e valores a que a organização do currículo se deve subordinar encontra-se o “enriquecimento da 

aprendizagem, através da oferta de atividades culturais diversas (…) de caráter facultativo em função do projeto educativo da escola, possibilitando aos 

alunos diversificação e alargamento da sua formação no respeito pela autonomia de cada escola.” (alínea p) do art. 3º).  

 

Manifestam-se, assim, duas preocupações que justificam a implementação e organização de atividades educativas que vão de encontro às linhas 

e metas do projeto educativo da escola: a plena ocupação dos alunos durante o tempo de permanência na escola e a potenciação das aprendizagens dos 

alunos.  

Como limitador do desenvolvimento do plano referem-se, sobretudo, “os recursos humanos e materiais de que a escola dispõe”, tal como se 

assume no nº 1 da cláusula 4ª do Contrato de Autonomia do Agrupamento.   
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2. Contrato de Autonomia 

(Homologado pelo Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar em 30 de Janeiro de 2014). 

 

O plano de ação estratégica (cláusula 3ª), incluído no Contrato de Autonomia, procurando operacionalizar os objetivos aí 

consagrados, estabelece como uma das suas estratégias: “promoção de atividades de enriquecimento curricular em áreas diversificadas: 

artística, cultural e desportiva. Dinamização de atividades quer promovam o sucesso escolar”.  

Contudo, em primeiro lugar, este documento surge por força do estabelecido no contrato de autonomia já que aí se afirma que o 

MEC reconhece ao Agrupamento a apresentação de “um plano de atividades de complemento curricular e outras atividades educativas, de 

acordo com os interesses e necessidades dos alunos, de frequência facultativa em função dos recursos humanos disponíveis no A.E.”. (nº 1 da 

cláusula 4ª). Decorre daqui a necessidade de elaboração deste plano que reconhece as limitações de recursos humanos disponíveis que o 

Agrupamento não pode controlar e que balizarão alguns projetos e anseios não concretizáveis. Foi possível manter, no presente ano letivo, 

um conjunto de atividades já experimentadas e implementadas nos anos letivos anteriores e que conferem identidade à escola e visam uma 

oferta educativa que potencie condições de aprendizagem e de sucesso escolar.  

Aqui se sistematizam as atividades que visam a promoção do sucesso escolar e que o Agrupamento concretiza no âmbito do seu 

contrato de autonomia.  
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3. Linhas enquadradoras do Projeto Educativo: 

As atividades de desenvolvimento curricular e de plena ocupação dos alunos deverão ser enquadradas pelas linhas orientadoras do 

projeto educativo do Agrupamento.  

Na definição das suas metas, preconizamos uma conceção de Escola em que alunos e professores se sintam implicados em processos 

de ensino-aprendizagem ativos, significativos, participativos e abertos.  

Entre outros objetivos formulados, refere-se que se retende uma escola que:  

- Proporcione aos alunos uma realização tão plena quanto possível de todas as suas aptidões e capacidades.  

- Promova a aquisição de competências básicas que permitam a autonomia progressiva da aprendizagem de cada um, não 

descurando a formação para a cidadania. 

Afirma-se, assim, o que se considera ser uma das matrizes diferenciadoras e materializadoras dos objetivos a que a escola se propõe. 

Aí indicamos que queremos uma escola que “proporcione aos alunos uma realização tão plena quanto possível das suas aptidões e 

capacidades”. Neste sentido, para além dos aspetos organizativos de proporcionar atividades que facilitem a ocupação dos alunos no seu 

tempo de permanência na escola, afirmamos, essencialmente, a preocupação do desenvolvimento das capacidades e aptidões dos alunos. 

Com o envolvimento de alunos dos diversos ciclos e unidades educativas, contribuem, também para harmonizar práticas no agrupamento.  

O projeto educativo, na prioridade “Dinamismo e qualidade na ação da escola”, estabelece o objetivo de “enriquecer a 

aprendizagem através da oferta de atividades culturais diversas”. Assim, estas apresentam-se como atividades de complemento ao 

currículo estabelecido, enriquecedoras da formação pessoal e escolar dos alunos e da ação educativa da escola.  
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4. Plano de Estudo e Desenvolvimento do Currículo  

O Plano de Estudo e Desenvolvimento do Currículo, que materializa o projeto educativo nos seus diversos âmbitos, depois de afirmar que 

queremos “uma Escola que se preocupa com o aspeto afetivo do sujeito/aluno, uma Escola do saber mais e mais, do querer saber, do vir a 

ser. Uma Escola da Educação, da formação, da realização do homem global preparado para a vida…”, concretiza entre os seus objetivos: 

 - Promover a qualidade educativa e assegurar um acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos; 

 - Combater o insucesso escolar através de uma maior motivação dos alunos; 

 - Apostar na formação dos alunos e na promoção da sua autonomia, responsabilidade e liberdade; 

 - Promover os valores de convivência, da tolerância e da solidariedade; 

 - Aprofundar e desenvolver uma Educação Patrimonial, Ambiental e pela Cidadania. 

 

 

5. Atividades desenvolvidas 

Procurando a concretização do seu projeto educativo e a educação integral dos seus alunos, potenciação das suas capacidades e aptidões e 

das competências do seu corpo docente, numa lógica de potenciação racional dos recursos existentes, o Agrupamento coloca ao dispor dos 

alunos as seguintes atividades de complemento curricular e outras atividades educativas, de frequência facultativa, tendo presente os 

recursos humanos disponíveis no A.E.: 
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Atividades Observações 

Projetos de 
Enriquecimento 
Curricular/Clubes 

Dinamizados no 1º, no 2º e no 3º ciclos por iniciativa e dinamismo de diversos professores. 

Têm horário próprio e local de funcionamento. Colocam ao serviço da escola diversas 

competências dos professores e recursos físicos existentes. O seu horário de funcionamento 

foi divulgado na escola e na página do Agrupamento. Na escola sede, verifica-se uma maior e 

mais diversificada oferta neste ano letivo em relação ao ano letivo anterior.  

Projetos de âmbito 
desportivo 

Incluem o Desporto Escolar e a dinamização de diversas outras propostas de atividades em 

que os alunos do 2º e do 3º ciclos podem participar. Desenvolvem-se pelo dinamismo e 

iniciativa dos docentes e são diretamente acompanhados pela coordenadora do Departamento 

de Expressões e Coordenadora Disciplinar de Educação Física.  

Sala de Estudo Com espaço próprio e preparado (sala 34) e com horário alargado. Destina-se a todos os 

alunos do 2º e do 3º ciclos. A preocupação com a melhoria do seu funcionamento levou à 

atribuição de um docente responsável pela Sala de Estudo.   

GIA – Gabinete de 
Informação e Apoio 

Projeto que se destina a toda a comunidade escolar (Agrupamento) e funciona na escola sede, 

em gabinete do 1º Pavilhão. Dinamiza projetos como o PRESSE e outros no âmbito da 

educação sexual, entre outros.   

AEC´s Atividades para todos os alunos do 1º ciclo, reguladas por legislação específica, com oferta em 

três áreas distintas: Atividade Física e Desportiva, Atividades Lúdico-Expressivas e Inglês no 

1º, 2º anos de escolaridade. No 3º e no 4º ano o Inglês é uma disciplina obrigatória. 
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a) Projetos e clubes 
Estes projetos, na escola do 2º e 3º ciclos, desenvolvem-se em complementaridade com outros a decorrer no âmbito do 
desporto escolar e de outros sob a coordenação do grupo disciplinar de Educação Física, inserido no Departamento de 
Expressões.  
  HORAS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

8.15      

9.10   Artes plásticas, Teatro… Danças Afro-Latinas  

 

10.20 

          Oficina de Artes   Danças Afro-Latinas 

Clube de Xadrez 

Artes plásticas, Teatro… 

  

Clube de Música   (Guitarra e cavaquinho) 

 

11.20 

   

Artes plásticas, Teatro… 

 Clube de Música    (Guitarra e cavaquinho) 

Clube da Floresta 

12.15 Clube de Marionetas Danças Afro-Latinas  

Artes plásticas, Teatro… 

Clube de Marionetas  

 

13.15 

   Clube de construção de instrumentos          Artes plásticas, Teatro  

 

  Clube de Xadrez 

 Artes plásticas, Teatro 

 

 

 

14.10 

Clube de construção de instrumentos  

Artes plásticas, Teatro… 

 

Artes plásticas, Teatro… 

   Clube de Xadrez 

Artes plásticas, Teatro… 

Clube de Xadrez 

 

 

Artes plásticas, Teatro… 

 

Danças Afro-Latinas 

Clube de Percussão 

 

 

15.10 

    Clube de Percussão 

Artes plásticas, Teatro…. 

 

Artes plásticas, Teatro… 

     Clube de Xadrez 

Artes plásticas, Teatro…  

Artes plásticas, Teatro…. 

 

 

Clube de Percussão 

 

 

16.20 

Artes plásticas, Teatro… 

Clube de Percussão 

 

Clube de Música 

    (Guitarra e cavaquinho) 

Artes plásticas, Teatro… 

Clube de Música 

(Grupo coral) 

 Clube da Floresta 

 

Artes plásticas, Teatro… 

 

 

17.15 

 

 

Clube de Música 

    (Guitarra e cavaquinho) 

Clube de Música 

(Cavaquinho) 

 Clube da Floresta 

Artes plásticas, Teatro  

18.10   Clube de Música 

(Guitarra clássica) 
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Projetos desenvolvidos nas unidades educativas do 1º ciclo: 

 

Atividades de caráter plurianual que se mantêm do ano letivo anterior e que destacam neste plano. Para além disso, mantêm-se 

diversas outras actividades de que se salientam as promovidas pelas diversas bibliotecas escolares.  

 

Nome do Projeto 
Unidade/s educativa/s 
onde se desenvolve 

Destinatários Descrição 

Blog da Escola Escola Básica de Vila 
Boa 

Alunos da 
educação pré-
escolar e 1º ciclo 

Dinamização do Blog. 

O Respeito pela 
Natureza 

Escola Básica de Vila 
Boa 

Alunos da 
educação pré-
escolar e 1º ciclo 

Tratar dos espaços verdes da escola, canteiros e horta, aprender 
técnicas de compostagem e tratamento de animais. 
 

Blog  

www.nasasasdaspalavras.b
lospot.pt 

 

Escola Básica de 
Arcozelo 

Todos os alunos 
da escola 

Dinamização do Blog com a publicação de trabalhos realizados pelos 
alunos, notícias e acontecimentos relevantes. 

 
Diversas atividades desenvolvidas por iniciativa das bibliotecas escolares existentes em unidades educativas do 1º ciclo.  

 

 

 

http://www.nasasasdaspalavras.blospot.pt/
http://www.nasasasdaspalavras.blospot.pt/
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b) Atividades Desportivas / Desporto escolar 

Desenvolve-se em diversas modalidades, com participação em provas e competições sobretudo ao sábado: Ténis de Mesa; 

Boccia; Dança Moderna; Futsal e outras atividades.  

 

 

 

  
HORAS 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

8.15      

9.10 
(Atividade Interna) 

TÉNIS DE MESA 
  

(Atividade Interna) 

Atividades desportivas 
 

 
10.20 

(Atividade Interna) 

TÉNIS DE MESA 
  

(Atividade Interna) 

TÉNIS DE MESA 

 
 

 
11.20 

(Desporto Escolar) 
BOCCIA 

(Atividade Interna) 

TÉNIS DE MESA 

(Desporto Escolar) 
BOCCIA 

(Desporto Escolar) 
Dança Moderna 

(Desporto Escolar) 
BOCCIA 

 

12.15  
(Desporto Escolar) 

Dança Moderna, Ténis De Mesa 

 
(Desporto Escolar) 

Dança Moderna 
 

 
(Desporto Escolar) 

BOCCIA 

13.15      

 
14.10 

(Atividade Interna) 

FUTSAL 

 
 

(Desporto Escolar) 
TÉNIS DE MESA 

 
 

 (Desporto Escolar) 
BOCCIA  

 
15.10 

(Atividade Interna) 

Atividades desportivas variadas 

(Atividade Interna) 

TÉNIS DE MESA 
 

(Atividade Interna) 

Atividades desportivas 
 
 

 
16.20 

 (Atividade Interna) 

Atividades desportivas variadas 

(Atividade Interna) 

TÉNIS DE MESA 
 

(Atividade Interna) 

TÉNIS DE MESA 

(Desporto Escolar) 
TÉNIS DE MESA 

 
17.15 

(Atividade Interna) 

FUTSAL 

(Atividade Interna) 

TÉNIS DE MESA 
 

(Atividade Interna) 

FUTSAL 
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c) Sala de Estudo (Escola do 2º e 3º ciclos) – 2016/2017 

Mapa de ocupação semanal da sala de estudo. Este horário poderá sofrer alteração dependente da disponibilidade de recursos humanos.  

Hora/Dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8.15  X X X  

9.10 X X X X X 

10.20 X X X X X 

11.20 X X X X X 

12.15 X X X X X 

13.15 X   X X 

14.10 X X X X X 

15.10 X X X X X 

16.20 X X X X  

17.15 X   X  

- Em várias horas, foi possível colocar, pelo menos, 2 professores de áreas curriculares distintas na sala de estudo.  

- Funciona na sala 34, devidamente equipada e com recursos informáticos.  
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d) GIA – Gabinete de Informação ao Aluno 

Mapa de disponibilidade semanal do gabinete de informação aos alunos e restante comunidade educativa.  

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. 

Envolve uma coordenadora, Prof. Rita Beleza, a psicóloga escolar, equipa de enfermagem e sete outros docentes. Funciona em espaço 

próprio, no 1º Pavilhão.  

e) AEC´s – Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo 

Na sequência de anos anteriores, este Agrupamento definiu como áreas de enriquecimento curricular a oferecer aos alunos, de 

acordo com a Portaria nº 644-A/2015, de 24 de agosto, a Atividade Física e Desportiva, o Inglês e a Atividade Lúdico-Expressiva (Música, 

Expressão Plástica e Expressão Dramática).  

Fruto da avaliação do seu funcionamento nos anos letivos anteriores, procedeu-se a uma flexibilização da sua lecionação.  

São proporcionadas aos 4 anos do 1º ciclo do ensino básico, sendo que nos 3º e 4º anos o Inglês é uma disciplina obrigatória.  

Estas AEC´s têm a seguinte carga horária: 
- Atividade Física e Desportiva = 2 horas semanais.  
- Atividade Lúdico-Expressiva (Música, Expressão Plástica e Expressão Dramática) = 1 hora semanal.  
- Inglês = 2 horas semanais para o 1º, 2º e 3º anos. No 3º ano é disciplina curricular / obrigatória.  
 
 

Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, outubro 2016.  
O Diretor – António Miranda Barros Silva 


