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INTRODUÇÃO
“A inclusão é produto de uma educação plural, democrática e transgressora. Ela provoca uma
crise escolar, ou melhor, uma crise de identidade institucional que, por sua vez, abala a
identidade dos professores e faz com que a identidade do aluno se revista de novo significado. O
aluno da escola inclusiva é outro sujeito, sem identidade fixada em modelos ideais, permanentes,
essenciais.” (MANTOAN, 2004).

PRIORIDADES EDUCATIVAS
No contexto da ação educativa identificaram-se as seguintes situações a melhorar na
comunidade educativa:
- Desenvolvimento da articulação curricular vertical;
- Qualidade dos resultados escolares;
- Bem-estar, saúde e ambiente: Melhorar comportamentos que promovam a saúde e o bemestar, nos hábitos quotidianos, na alimentação, na prática de exercício físico, na sexualidade e
nas suas relações com o ambiente.
De acordo com o perfil dos alunos e do seu desenvolvimento que se pretende integral, quer
como indivíduos quer como cidadãos da comunidade e da Escola onde estão inseridos, foram
estabelecidas as seguintes prioridades educativas:
- As opções curriculares devem ter em conta os reais interesses dos nossos alunos, as suas
experiências prévias e o seu quotidiano, motivando-os a construírem o próprio conhecimento e
de acordo com uma aprendizagem mais significativa;
- Articulação entre a os diferentes ciclos de educação e ensino ao nível dos conteúdos
programáticos, das atividades extracurriculares e das competências já desenvolvidas pelo aluno,
criando condições para o sucesso de aprendizagens futuras;
- As atividades devem promover o trabalho em equipa, para que os alunos interiorizem normas
de convivência interpessoal e de grupo, de respeito pelos outros, tolerância e cooperação,
desenvolvendo-se a capacidade de aprender em interação com os outros;
- O aluno deve participar na resolução de problemas da escola e do meio envolvente,
conseguindo-se assim uma integração efetiva do aluno na sua comunidade educativa, através da
realização de trabalhos de pesquisa, de seleção, de organização e apresentação de informação,
encorajando-se a utilização de novas tecnologias da comunicação e da informação e o domínio
da língua materna;
- O domínio da Língua Portuguesa, falada e escrita, deve ser uma das competências a
desenvolver pelos alunos, em todas as áreas curriculares, de acordo com estratégias comuns, de
forma a garantir o desenvolvimento integral das suas competências;
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- O domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) deve ser encarado como
potenciador e gerador de novas situações de aprendizagem e de novas metodologias de
trabalho.
- As respostas educativas inspiram-se no reconhecimento de se conseguir uma escola para
todos, ou seja, a inclusão de todos os alunos, aceitando as diferenças, apoiando a aprendizagem
e respondendo às necessidades individuais. Este conceito de Escola Inclusiva vem reforçar o
direito de todos os alunos frequentarem o mesmo tipo de ensino, independentemente das
diferenças individuais de natureza física, psicológica, cognitiva e social, para que todos os alunos
realizem aprendizagens, aplicando técnicas e métodos adequados. Neste sentido, os apoios
especializados visam responder às necessidades educativas específicas de cada aluno.

OPÇÕES CURRICULARES
PRÉ-ESCOLAR
A educação pré-escolar, tal como está estabelecido na Lei Quadro (Lei n.º 5/97, de 10 de
fevereiro), destina-se às crianças entre os 3 anos e a entrada na escolaridade obrigatória, sendo
considerada como “a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da
vida”. O desenvolvimento do currículo na Educação Pré-Escolar tem como referência as
Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE) (Despacho n.º 9180/2016, de 19
de julho), que se constituem como um conjunto de princípios gerais pedagógicos e organizativos
de apoio ao educador de infância na condução do processo educativo a desenvolver com as
crianças.
As OCEPE (Orientações Curriculares para a Educação Pré –Escolar) (2016), citam Fundamentos e
Princípios para a Educação Pré-escolar que vieram completar os objetivos pedagógicos do Pré escolar (Lei-Quadro para a EPE (Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro). Estes fundamentos, de que
decorrem princípios orientadores, estão intimamente articulados e correspondem a uma
determinada perspetiva de como as crianças se desenvolvem e aprendem, sendo de destacar,
neste processo, a qualidade do clima relacional em que cuidar e educar estão intimamente
interligados (Orientações Curriculares, 2016, p.12).
1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Os alunos que ingressaram no 1.º ano a partir do ano letivo 2018/2019, seguem a matriz
curricular-base proposta pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO
Complemento à Educação Artística: desenvolve-se nas Tecnologias de Informação e
Comunicação e Educação Tecnológica, Organização: semestral.
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Critérios de organização pedagógica

Combinação
parcial ou total
com recurso a
domínios de
autonomia
curricular

Alternância, ao
longo do ano
letivo, de
períodos de
funcionamento
disciplinar com
períodos de
funcionamento
multidisciplinar,
em trabalho
colaborativo

Content and
Language
Integrated
Learning (CLIL) –
Ensino Bilingue

Desenvolvimento
de trabalho
prático ou
experimental
com recurso a
desdobramento
de turmas ou
outra
organização

Desenvolvimento
de trabalho
prático ou
experimental
sem recurso a
desdobramento
de turma

Integração em
projetos
desenvolvidos na
escola em blocos
que se inscrevem
no horário
semanal, de
forma rotativa ou
outra adequada

MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO
Apoio ao
estudoCoadjuvação
/ Assessoria,
Codocência e
Cooperação
Pedagógica
Sinalização precoce
de dificuldades

Tutoria individual

Aulas de apoio
pedagógico

Diretas

Apoio Individual

Apoio de Longa
Duração –
Matemática

Apoio Tutorial
Específico
Formação de
grupos de
homogeneidade
relativa
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Assessoria Pedagógica por professor do 2.º CEB,
Grupo 230, ao 1.º CEB

Matemática
Minicursos (estratégia para recuperação,
momentânea e sistemática de aprendizagens)

Intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos

Programa de
Promoção de
Estratégias de Estudo –
5.º ano (SPO)
Habilitação
Neuropsicológica – 1.º
ciclo (SPO)

Programa de
Promoção de
Competências de
Leitura e Escrita – 2.º
ano (SPO)
Programa de
Promoção do
Comportamento
Autorregulado – 1.º
ciclo (SPO)

Enriquecimento curricular
Projeto “A Ler
Vamos…
Matiga/Matemátic
a Amiga”.

Projeto Ciência
Andarilha

Programa NINA e
NINO Associação
PREVENIR

Projeto A Ler +
“Leitura Convida”

Projeto Escola +
Verde

Mundos de Vida

Plano Nacional de
Leitura

Plano Nacional do
Cinema

Mobicurtas –
Projeto de
produção de
Curtas Metragens

Parlamento dos
Jovens

Desporto Escolar

Projeto de
Educação Para a
Saúde

Clubes Eco-Escolas

Atividades com
Kahoot

Clube Europeu

Projeto Ciência na
Escola

Projeto Gen10s

Projeto Literacia
3D

Projetos Erasmus
Plus KA2 Mobilidade

Clube No Pico da
Ciência

Programa de
Orientação Escolar
e Profissional

Aprender com
Arte

Ler mais, Saber
Mais

Hortas
Pedagógicas

Projeto eTwinning

Projeto Cabeça,
pés e mãos

Laboratório de
Matemática

Projeto
“SeguraNet”

Bibliotecas
Escolares
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Promoção do comportamento pro-social
Gabinete de Apoio ao Aluno e Mediação Comportamental
Projeto Relacionar-te (Equipa de Promoção do Sucesso Educativo do PIICIE/SPO)
Projeto Mentorias – Expressão Dramática com Tin.Bra (PIICIE)
Oficina de Mediadores (SPO)
Programa de Promoção de Competências Sociais e Emocionais – 1.º e 4.º anos (SPO)
Ação de sensibilização “Quem se importa” – 7.º anos (EPSE do PIICIE/SPO)
Ação de sensibilização “Relações e Complicações” – 5.º ano (EPSE do PIICIE/SPO)
Espaços de Estimulação Multissensorial - Salas Snoezelen

ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO LETIVO
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Atividades letivas

09h00 – 12h30
14h00 – 15h30

Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF)

07h30 – 09h00
12h30 – 14h00
15h30 – 18h30

O Enquadramento Geral inclui três tópicos:
- Fundamentos e princípios da pedagogia para a infância;
- Intencionalidade educativa;
- Organização do ambiente educativo.

7

1.º CICLO
Todas as escolas funcionam em regime normal. O horário da componente letiva articula com as
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), ficando os estabelecimentos de ensino, em
funcionamento, até às 17h30 minutos.
Componente de Apoio à Família

07h30 - 09h00
12h00 - 13h45

Nas situações em que exista prolongamento a partir das 17h 30 minutos, o apoio à família
funciona até às 19h e 15 minutos.
Nota: O horário da componente letiva poderá estar sujeito a articulação com as AEC.
2.º E 3.º CICLOS
Na Escola Básica de Vila Verde (EBVV):
Início do turno da manhã: 08h25; final do turno da manhã acontece às 13h15;
Início do turno da tarde: 13h30; final do turno da tarde 18h20.
Na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo (EBMEA):
Início do turno da manhã: 08h25; final do turno da manhã acontece às 13h15; Início do turno
da tarde: 13h20; Final do turno da tarde 17h00.

ESTRUTURA CURRICULAR
PRÉ-ESCOLAR
Área de Formação Pessoal e Social
Construção da identidade e da autoestima
Independência e autonomia
Consciência de si como aprendente
Convivência democrática e cidadania
Área de Expressão e Comunicação
Domínio da Educação Física
Subdomínio das Artes Visuais.
Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro
Domínio da Educação Artística

Subdomínio da Música
Subdomínio da Dança
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Comunicação oral
Consciência linguística
Domínio da Linguagem Oral e
Abordagem à escrita

Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização
em contexto
Identificação de convenções da escrita
Prazer e motivação para ler e escrever.
Números e Operações
Organização e Tratamento de Dados

Domínio da Matemática

Geometria e Medida
Interesse e Curiosidade pela Matemática
Área de Conhecimento do Mundo

Introdução à metodologia científica
Abordagem às Ciências
Mundo Tecnológico e Utilização das Tecnologias
Total (horas)

25
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1.º CICLO (MATRIZ CURRICULAR)
Decreto-Lei n.º 55/2018

Carga horária semanal

Português
Matemática
Estudo do Meio
Educação Artística
Educação Física
EA e FM
Apoio ao Estudo
Oferta Complementar
Inglês
Componente Letiva em Intervalo
Total
Educação Moral e Religiosa

TIC

1º ano

Cidadania e Desenvolvimento

Componentes do currículo

2º ano

3º ano

4º ano

7

7

7

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

3

3

-

2

2

2

-

-

-

-

3

2

2

0,5

1,5

1

1

0,5

1

2
25

25

25

2
2,5
27

Atividades de Enriquecimento Curricular
Atividades Lúdico-Expressivas
Atividade Física e Desportiva
Ensino do Inglês
Total

2
2
1
5

2
2
1
5

3
2

1
2

5

3

Total

30

30

30

30

Programação no 1.ºC
Música
Outras
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2.º CICLO (MATRIZ CURRICULAR)
Decreto-Lei n.º 55/2018
Componentes do currículo
Áreas disciplinares
Línguas e Estudos Sociais
Português
Inglês
História e Geografia de Portugal
Cidadania e Desenvolvimento
Matemática e Ciências
Matemática
Ciências Naturais
Educação Artística e Tecnológica
Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Musical
TIC
Educação Física
Educação Moral e Religiosa (c)
Total
Apoio ao Estudo (e)
Oferta Complementar d)
Oficina de Leitura e escrita

Carga horária semanal
5º ano

6º ano

Total de ciclo

Distribuição
525

10,5

525
4
3
3
0,5

350

150
50
1350

1400

100

2

2

3

(50+50)
(100)
(50+50)
(50)
(100+50)
(50)
1450

714
4
3

325

(100+50+50)
(50+50+50)
(50+50+50)
(50)
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(100+100+50)
(50+50)

6,5

1071
4
3
3
0,5

350

2
2
2
0,5
3
1
28

10,5

(100+50+50)
(50+50+50)
(50+50+50)
(50)

7
5
2

325

Distribuição

(100+50+50)
(100+50)

6,5

150
50
1350

3

100

2

663
2
2
2
0,5
3
1
28

(50+50)
(100)
(50+50)
(50)
(100+50)
(50)

312
102
5606
206

1

(50)
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3.º CICLO (MATRIZ CURRICULAR)
Decreto-Lei n.º 55/2018
Componentes do currículo
Áreas disciplinares:
Português …………………………….
Línguas Estrangeiras ………………………
Inglês
Língua Estrangeira II
Ciências Sociais e Humanas ………….
História
Geografia
Cidadania e Desenvolvimento
Matemática ……………………….
Ciências Físico-Naturais ……………….
Ciências Naturais
Físico-Química
Educação Artística e Tecnológica …
Educação Visual
TIC e ET
Opção - CEA
Educação Física ………………
Educação Moral e Religiosa ……
Total

Carga horária semanal
7º ano
50'
200
250

275

200
250

4
5

8º ano
Distribuição

4

(100+50+50)

3
2

(50+50+50)
(50+50)

5,5

4
5

50'
200
250

225
3
2
0,5
4

(50+50+50)
(50+50)
(50)
(100+50+50)

200
300

4
5

150
50
1500
1500

3,5

175
2
1
0,5
3
1
31
31

(50+50)
(50)
(100+50)
(50)

150
50
1500
1500

Distribuição

4

(100+50+50)

3
2

(50+50+50)
(50+50)

4,5

4
6

2,5
2,5
175

9º ano
50' Distribuição
200
250

(50+50)
(50+50)
(50)
(100+50+50)

3
3

(100+50)
(100+50)

3,5

200
300

(50+50)
(50)
(100+50)
(50)

4 (100+50+50)

4
6

150
50
1500
1500

600
750

(50+50+50)
(50+50)

4,5

725
2
(50+50)
2
(50+50)
0,5
(50)
4 (100+50+50)
3
3

175
2
1
0,5
3
1
31
31

4
5

3
2
225

2
2
0,5
4

Total de ciclo

600
850

(100+50)
(100+50)

3,5

525
2
1
0,5
3
1
31
31

(50+50)
(50)
(100+50)
(50)

450
152
4562
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA
O agrupamento promove o ensino do Português Língua Não Materna (PLNM), nos termos da
legislação em vigor, para os alunos oriundos de países estrangeiros. No 1.º Ciclo, o PLNM é
monitorizado pelo respetivo Coordenador de Departamento e nos 2.º e 3.º Ciclos, esta
modalidade é coordenada pelo docente Subcoordenador do grupo de Português. Quando o
número de alunos estrangeiros não permite a formação de uma turma cuja língua materna
não é o Português, o coordenador acompanha estes alunos, interagindo com os professores
dos respetivos conselhos de turma para delineação conjunta de critérios de avaliação,
estratégias e medidas de promoção do sucesso. São afetos recursos docentes, sempre que
possível, professores da Língua Materna do aluno, para acompanhar a alfabetização do aluno
depois de efetuada a avaliação do grau de proficiência linguística do aluno. Esta avaliação é
da responsabilidade do professor titular de turma no 1.º Ciclo e do docente de Português nos
2.º e 3.º ciclos do ensino básico.

ESCOLA INCLUSIVA - DECRETO-LEI N.º 54/2018
O novo regime jurídico da educação inclusiva, resultante da publicação do Decreto-lei n.º
54/2018, de 6 de julho, e alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, articula-se com
outros normativos legais: o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (homologado
pelo Despacho nº 6478/2017, de 26 de julho), a Autonomia e Flexibilidade Curricular
(publicada pelo Decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de julho) e as Aprendizagens Essenciais
(homologado pelo Despacho nº 6944-A/2018, de 19 de julho).
Este diploma identifica as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, as áreas
curriculares específicas, bem como os recursos específicos a mobilizar para responder às
necessidades educativas de todos os alunos ao longo do seu percurso escolar, nas diferentes
ofertas de educação e formação.
Pela relevância dos objetivos foi criado um manual, parte integrante do Projeto Educativo do
Agrupamento de Escolas (PEA), que está organizado de modo a explicitar os procedimentos a
adotar no âmbito do processo de identificação, da implementação, da avaliação e da
monitorização das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, de acordo com o DecretoLei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro por
apreciação parlamentar. Com este documento pretende-se contribuir para a melhoria das
respostas educativas, uniformizando, simultaneamente, alguns procedimentos, numa
perspetiva transversal a todo o Agrupamento de Escolas.
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ENSINO ARTICULADO / ACADEMIA DE MÚSICA DE VILA VERDE
Considerando a necessidade de garantir que os cursos básico e secundário do ensino artístico
especializado da música possibilitem aos jovens a frequência de um plano de estudos que
integre as competências necessárias para a sua formação geral e especializada numa
determinada área artística, é fundamental criar um quadro de articulação entre os
estabelecimentos de ensino artístico especializado e as escolas básicas do ensino regular.
Considerando que a Portaria n.º 225/2012, de 30 de julho e a Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de
agosto estabelecem o quadro genérico a que deve obedecer a articulação entre
estabelecimentos do ensino regular e estabelecimentos do ensino especializado da música,
tendo em vista promover a qualidade do ensino ministrado e criar as condições de acesso dos
alunos, o Agrupamento de Escolas oferece nas suas escolas o Ensino Especializado da Música
em protocolo com a Academia de Música de Vila Verde que fixa os termos em que se deverá
constituir a articulação entre os estabelecimentos descritos, especificamente no que se refere
à divulgação das ofertas de ensino especializado da música, à constituição das turmas, à
integração dos currículos do ensino regular e do ensino artístico especializado e à avaliação.
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2.º CICLO (MATRIZ CURRICULAR – ARTICULADO DL55/2018)
Decreto-Lei n.º 55/2018

Carga horária semanal
5º ano

Componentes do currículo
Áreas disciplinares
Línguas e Estudos Sociais
Português
Inglês
História e Geografia de Portugal
Cidadania e Desenvolvimento
Matemática e Ciências
Matemática
Ciências Naturais
Educação Visual
Educação Física
Formação Artística Especializada
Formação Musical
Classe de Conjunto
Instrumento
Educação Moral e Religiosa (c)
Total
Reforço (e)
Oferta Complementar d)
Oficina de Leitura e escrita

6º ano

Total de ciclo

Distribuição
550

11

550
4
3
3
1

350

90
135
315

50
1440
45

0,9

11

(100+50+50)
(50+50+50)
(50+50+50)
(50)

7

1,8
2,7
7

Distribuição

4 (100+50+50)
3 (50+50+50)
3 (50+50+50)
1
(50)
350

5 (100+100+50)
2
(50+50)
2
(50+50)
3
(100+50)
2
3
2

(45+45)
(90+45)
(90)

1
31

(50)

1100

90
135
315

7

2,7
7

50
1440
45

700
4 (100+50+50)
3
(100+50)
2
(50+50)
3
(100+50)
2
3
2

(45+45)
(90+45)
(90)

1
31

(50)

0,9

180
270
630

100
2942
91,8

1

(50)
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3.º CICLO (MATRIZ CURRICULAR – ARTICULADO DL55/2018)
Decreto-Lei n.º 55/2018

Carga horária semanal
7º ano

Componentes do currículo
Áreas disciplinares:
Português ……………………….……..
Línguas Estrangeiras …………………………
Inglês
Língua Estrangeira II
Ciências Sociais e Humanas ……….…….
História
Geografia
Cidadania e Desenvolvimento
Matemática ……………………….…..
Ciências Físico-Naturais …………….……..
Ciências Naturais
Físico-Química
Educação Visual
Educação Física …………………………………
Educação Moral e Religiosa …………...…
Formação Artística Especializada
Formação Musica
Classe Conjunto
Instrumento
Total

8º ano
50'

200
225

250

200
225

90
135
45
315

1370
1685

4
4,5

4

Distribuição
(100+50+50)

2,5
2

(50+50+50)
(50+50)

2,5
2
0,5
4

(50+50+50)
(50+50)
(50)
(100+50+50)

5

4
4,5

1,8
2,7
7
6,3

250

2
2,5
1
3
1

(50)
(100+50)
(50)

9º ano
50' Distribuição

200
225

200
225

90
135
45
315

2,5
2

(50+50+50)
(50+50)

2,5
2
0,5
4

(50+50+50)
(50+50)
(50)

5

1,8
2,7

50' Distribuição
200
225

4,5

4
4,5

Total de
ciclo

275

2
2,5
1
3
1

200
225

(50)
(100+50)
(50)

90
135
45
315

600
675

4,5
2,5
2

(50+50+50)
(50+50)

2,5
2,5
0,5
4

(50+50+50)
(50+50+50)
(50)

5,5

4
4,5

1,8
2,7

775

2
2,5
2
2
1

2
3
2
27

1685

23

1710

23,5

27

1685

23

1710

23,5

600
675

(100)
(50+50)
(50)

405
137

4815
1685

Oferta Complementar
1370
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PLANIFICAÇÕES POR ANO E POR DISCIPLINA
As planificações encontram-se nos respetivos Processos de Departamento Curricular, em suporte
digital, no âmbito de cada ano/ disciplina, onde podem ser acedidos e consultados por todos os
atores da comunidade. As planificações por disciplina incluem os respetivos Critérios de Avaliação,
onde consta o peso de cada Domínio, as Aprendizagens Essenciais, as Estratégias de Ensino, as
Técnicas e Instrumentos de Avaliação, os Descritores do Perfil dos Alunos e os Descritores de
Desempenho.

ARTICULAÇÃO CURRICULAR
A articulação curricular tem como função a cooperação entre os docentes do Agrupamento de
Escolas, no sentido de procurar adequar o currículo aos interesses e necessidades específicas do
aluno. Esta articulação curricular é assegurada através de:
a) Departamento de educação pré-escolar;
b) Departamentos curriculares dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
c) A articulação é realizada a dois níveis (horizontal e vertical).
ARTICULAÇÃO HORIZONTAL
A Articulação Horizontal será operacionalizada, através da utilização dos Domínios de Autonomia
Curricular (DAC), por ano de escolaridade. Os docentes dos conselhos de turma têm a
responsabilidade de levar a efeito esta articulação. Para o efeito, devem aferir as áreas de
confluência, ou seja, os Domínios de Autonomia Curricular e a necessidade de articulação e, por
fim, preparar os materiais para a sua implementação. Os documentos devem fazer parte do Plano
de Turma em suporte digital.
ARTICULAÇÃO VERTICAL
A Articulação Vertical, da responsabilidade dos Departamentos Curriculares, deve garantir a
sequência e coerência nas várias etapas de aprendizagem, que se traduzem na progressão gradual
do conhecimento disciplinar nos vários níveis de ensino. É dinamizada e coordenada pelos
Coordenadores de Departamento Curricular e Subcoordenadores de Disciplina. Para o efeito,
devemos suportar-nos na Estratégia para a Cidadania, o Plano das Ciências Experimentais, o Plano
para as Tecnologias de Informação e Comunicação, o Plano de Educação para a Saúde e o Plano
de Atividades em colaboração com a biblioteca escolar e com o Centro de Apoio à Aprendizagem.

RECURSOS EDUCATIVOS
O Projeto Curricular de Agrupamento e o Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) têm por
objetivo primordial promover o sucesso e combater o abandono escolar. Neste âmbito, procurase promover a adoção de formas de atuação mais favoráveis ao sucesso educativo e a uma boa

integração escolar e social do aluno. Assim, ganham especial relevância, os clubes, o desporto
escolar e/ou outras atividades de caráter mais lúdico que envolvam toda a comunidade educativa.

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC)
As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) inserem-se numa estratégia alargada de
articulação entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no domínio do
apoio à família. Esta estratégia assenta em três grandes vertentes:
Atividades de Animação e de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar (AAAF);
Componente de Apoio à Família no 1.º ciclo do Ensino Básico (CAF);
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC).
Considera(m)-se:
AAAF as atividades que se destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na educação
pré-escolar antes e ou depois do período diário de atividades educativas e durante os períodos de
interrupção destas atividades;
CAF o conjunto de atividades destinadas a assegurar o acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo
do ensino básico antes e ou depois das componentes do currículo e das AEC, bem como durante
os períodos de interrupção letiva.
AEC no 1.º ciclo do ensino básico corresponde a atividades de carácter facultativo e de natureza
eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos domínios
desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e
voluntariado e da dimensão europeia da educação;
As AEC desenvolvidas são: Programação e Robótica, o Ensino da Música, o Coro e a Percussão, o
Futsal - Projeto Crescer 2020, as Atividades Lúdico-Expressivas, o Ensino do Inglês e a Atividade
Física e Desportiva
CLUBES E PROJETOS
Os clubes e projetos têm um caráter facultativo, mas de oferta para todos os alunos de um ano,
ciclo ou da escola. São por natureza desenvolvidas atividades de natureza lúdica e cultural e de
cidadania, tendo, porém, o intuito de enriquecer as aprendizagens essenciais das várias disciplinas.
Sempre que possível, devem ser “levados para a sala de aula” de modo a que todos os alunos, de
um determinado ano ou ciclo, tenham acesso a aprendizagens enriquecedoras das aprendizagens
essenciais.
DESPORTO ESCOLAR
O desporto escolar deve ser transversal e complementar o trabalho realizado na disciplina de
Educação Física. Em cada ano letivo, o desporto escolar deve integrar, de forma articulada e

continuada o conjunto dos objetivos gerais e específicos do plano anual de atividades (PAA) do
agrupamento.
O respeito pelas normas do espírito desportivo e o “fair play” devem ser uma constante entre
todos os participantes. As regras gerais de higiene e segurança devem ser sempre rigorosamente
cumpridas. O projeto deverá ter a duração de, pelo menos, três anos letivos e deve garantir aos
alunos um leque de atividades que vá ao encontro das suas motivações, proporcionando-lhe
experiências desportivas diversificadas.
Grupos-Equipas de: Atletismo, Badminton, Boccia, Canoagem, Corfebol, Natação, Ténis de Mesa
e Voleibol.
Em contrato de colaboração com o Clube Náutico de Prado, o Agrupamento coordena um Centro
de Formação Desportiva em Canoagem.
Desenvolve-se também, para todos os alunos, pela Associação Cultural e Desportiva de Pico de
Regalados, a modalidade de Shotokan.

APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Efetua-se de acordo com o Manual de Procedimentos do Agrupamento e com o novo regime
jurídico da educação inclusiva, resultante da publicação do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho,
alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, e articulando-se com outros normativos legais:
o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (homologado pelo Despacho n.º 6478/2017,
de 26 de julho), a Autonomia e Flexibilidade Curricular (publicada pelo Decreto-lei n.º 55/2018, de
6 de julho) e as Aprendizagens Essenciais (homologado pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho).

TUTORIA E APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO
A tutoria é uma medida de promoção do sucesso educativo que visa o acompanhamento do aluno,
contribuindo para a melhoria das suas aprendizagens e para o desenvolvimento de competências
pessoais e sociais.
De acordo com o despacho normativo n.º 10-B/2018, o apoio tutorial a alunos com um historial
de retenção é uma das medidas que visa possibilitar um trabalho de acompanhamento
permanente àqueles discentes, de modo a encontrar respostas adequadas às suas dificuldades
específicas, facilitando e apoiando-os no estudo, na sua integração na turma e na escola, no
cumprimento das regras escolares e no projeto de vida escolar. Este despacho ainda determina
que deve ser 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.

GABINETE DE APOIO AO ALUNO (GAA)
Este gabinete procura dar respostas às dificuldades/ necessidades da comunidade educativa a
nível psicossocial, quer do aluno, quer do seu agregado familiar. Para além disso, apoia e promove
a interação na comunidade escolar, contactando com os Encarregados de Educação, Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), Juntas de Freguesia, Centros de Saúde, Escolas Profissionais
e outros.

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO)
O SPO contribui de forma muito positiva para um melhor aproveitamento escolar e
desenvolvimento pessoal do aluno, através da realização de avaliações psicológicas e apoio
psicopedagógico individualizado, desenvolvendo programas de competências sociais e/ou de
competências cognitivas. Desenvolve também um programa de orientação escolar e profissional.

EQUIPA DE PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO
A Equipa de Integração desenvolve uma intervenção individual, formal e informal, com o intuito
de estabelecer relações de empatia e proximidade entre o diretor e/ou elementos da direção,
alunos, professores, assistentes operacionais, diretores de turma e encarregados de educação. A
equipa desenvolve estratégias e implementa metodologias no sentido de apoiar e ajudar os
alunos, no contexto da sua vida escolar e familiar, a resolver os seus problemas, prevenir e mediar
os conflitos entre os alunos, a fomentar o seu desenvolvimento pessoal e social e a prevenir
situações de risco.

PROCESSO EDUCATIVO
A escola é um local onde ocorrem interações sociais, sendo a sala de aula, o local onde os alunos
passam mais tempo. A forma como se organiza o espaço da sala de aula, influencia o processo de
comunicação, de interação e de relacionamento entre os alunos e o professor.
A forma de organizar a sala deve estar de acordo com o modelo de ensino que o professor
pretende adotar de acordo com o contexto e ambiente escolar. Independentemente da
metodologia empregue, o foco deve estar centrado no aluno. Modelos de ensino:

Modelo de Ensino Expositivo

Ensino expositivo - ajuda os
alunos a adquirirem
conhecimento declarativo

Instrução direta - ajuda os
alunos a adquirirem
conhecimentos ou
competências processuais

Ensino de conceitos - ajuda os
alunos a desenvolver um
conhecimento conceptual e
competências de pensamento
de ordem superior

Modelo de Aprendizagem
Cooperativa

Aprendizagem cooperativa ajuda os alunos a cooperarem em
interdependência para um
objetivo comum. É centrado nos
trabalhos em grupo

Aprendizagem basada em
problemas - ajuda os alunos a
desenvolver métodos de estudo e
de pesquisa. Ajuda os alunos a
tornarem-se autónomos

Discussão em sala de aula ajuda
os alunos a desenvolverem a
capacidade de raciocínio e de
argumentação

Existem várias formas de organizar o espaço da sala de aula, tanto quanto a criatividade do
professor e as necessidades dos alunos exigem. Destacamos cinco formas de organização:

Em linhas horizontais. Esta
organização de sala é útil se o
professor quiser manter a atenção dos
alunos e quiser estimular a sua
concentração.

Na forma de corredor. Esta
organização de sala permite a
distribuição dos alunos em duas filas
em mesas opostas e criar um corredor
entre elas. O professor pode
direcionar suas explicações ao longo
do corredor, convidar e incentivar a
participação dos alunos, moderar
debates ou propor jogos entre as duas
equipas formadas pelas filas.

Em grupos de quatro ou em pares.
Esta organização de sala permite
trabalhar em projetos ou de forma
colaborativa, pois facilita a
comunicação, a troca de ideias e a
partilha de materiais. Além disso,
incentiva a interação social entre os
alunos. Também pode servir para
trabalhar inteligências múltiplas,
atribuindo funções diferentes a cada
grupo.

Organização
da Sala

Sob a forma de um círculo ou U. Esta
organização de sala permite que todos
os alunos sejam colocados na fila da
frente e possam ter contato visual com
o professor e com os seus pares.

Em bloco. Esta organização de sala
permite a proximidade entre alunos, e
recomenda-se quando se pretende
desenvolver uma atividade de
projeção, de demonstração ou de
experimentação.

TECNOLOGIAS NAS APRENDIZAGENS
As novas tendências tecnológicas na educação estão a revolucionar o modo de ensinar e também
aprender. Atualmente, os alunos assumem um papel cada vez mais interativo, o grande desafio
consiste na integração das tecnologias que dão oportunidade de redesenhar as fronteiras de uma
escola aberta aos contextos sociais e culturais, à diversidade dos alunos, aos seus conhecimentos,
experimentações e interesses. Resulta daqui um novo ambiente e estilo pedagógicos que
favorecem as aprendizagens personalizadas e colaborativas.
A tecnologia digital permite reconfigurar a sala de aula tradicional e criar soluções de
aprendizagem que sirvam melhor todos os alunos. Apresentam-se algumas das tecnologias que
podem ser utilizadas na sala de aula:

Realidade virtual - a realidade aumentada e o
vídeo a 360 graus. Consiste na perceção de um
ambiente que tem uma aparência real, permitindo
uma aprendizagem interativa.

Ensino online - também conhecido como ensino a
distância ou educação a distância (E@D), permite
uma interação entre alunos e professores e
promove o debate. A aposta é nas plataformas
MOOC’s (sigla em inglês para Cursos Massivos
Abertos e Online).

Smartphone, tablets e PC portátil - concedem
acesso à internet, o que permite aos alunos
consultar sites, utilizar materiais didáticos, usar
ferramentas e tirar dúvidas. As APPS com
potencialidade pedagógica, organizadas por
categorias, podem tornar a tecnologia aliada dos
professores.

Videojogos - a gamificação é uma das apostas no
século XXI e tem como objetivo estimular a
motivação dos alunos. Consiste em utilizar as
estratégias de jogos de forma a motivar os alunos
a atingir um objetivo. Alguns jogos podem ser
utilizados na sala de aula de forma pedagógica.

Écrans e quadros interativos - são seguramente um
instrumento fundamental para a promoção de um
processo de ensino mais inovador e de
aprendizagens mais efetivas.

Programação e robótica - visa desenvolver nos
alunos um conjunto de competências cognitivas,
sociais e atitudinais que decorram da teoria e da
prática das ciências da computação.

Numa sociedade digital os alunos devem desenvolver competências de alfabetização da
informação, que lhes permitam aprender a aprender e a enfrentar os desafios do mundo digital:
Ser autónomo: usar a tecnologia para definir metas, trabalhar para alcançálas e aplicar os conhecimentos adquiridos.

Ser construtor do conhecimento: selecionar, avaliar e sintetizar de forma
crítica a informação das fontes digitais com impacto na sua aprendizagem
e conhecimento.
Ser criativo: encontrar respostas para problemas criando soluções novas,
úteis ou criativas, usando diferentes ferramentas digitais.

Ser um colaborador: ser capaz de transmitir as suas ideias, entender os
outros e trabalhar em equipa.

Os profissionais devem ter em atenção que os alunos não aprendem todos da mesma forma nem
ao mesmo ritmo e segundo Neil D. Fleming 1 (2006), os alunos podem estar numa de quatro
categorias:

1 6 Teaching and Learning Styles: Vark Strategies

Os visuais, que aprendem melhor
quando veem. Neste caso preferem
aprender o conhecimento através de
mapas mentais, conceptuais ou
diagramas/esquemas

Os leitores, que conseguem interiorizar
as aprendizagens a ler e a escrever. Neste
caso preferem aprender o conhecimento
através de textos, artigos, manuais,
relatórios ou ensaios

Alunos/Aprendizagem

Os cinestéticos, que valorizam as
experiências em que prevalecem as
atividades físicas, ao invés da postura
física passiva. Neste caso preferem
aprender o conhecimento através de
uma experiência ou tarefa.

Os auditivos, que preferem ouvir e falar.
Neste caso preferem aprender o
conhecimento através de podcasts, um
grupo de discussão, um áudio, um
discurso ou um vídeo

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS / APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
As Aprendizagens Essenciais incluem, além de um conjunto de conhecimentos indispensáveis a
adquirir, as capacidades e atitudes a desenvolver orientadas para o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória. Estes enunciados compreendem a identificação dos conhecimentos
disciplinares e dos processos operacionais que lhes são próprios. Correspondem ao que deve/pode
ser aprendido por todos (porque a todos é necessário socialmente e porque é requerido pela
própria sociedade), embora com diversos níveis de consecução.
As aprendizagens específicas, decorrendo das Aprendizagens Essenciais em articulação com o
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, materializam o que se espera como resultado
da aprendizagem, constituindo o conjunto de descritores de desempenhos observáveis
(possibilitando a sua avaliação), de acordo com o nível de consecução alcançado.
Estas aprendizagens específicas integram os critérios de avaliação da disciplina, apoiando, assim,
a regulação do ensino e das aprendizagens, fundamentando o trabalho a desenvolver, e o juízo
sobre os resultados alcançados, com vista à tomada de decisão. Este trabalho curricular é, pois,
fundamental para a avaliação formativa e sumativa.

AVALIAÇÃO
A avaliação é assumida pelo Agrupamento como um processo essencialmente formativo, tendo
como principal função ajudar a promover ou a melhorar a formação do aluno, através da análise
e reflexão sobre os processos de ensino e de aprendizagem. São valorizados não só os produtos

da aprendizagem, mas também, os processos que lhes são inerentes. No início de cada ano letivo,
o aluno e o seu Encarregado de Educação devem ser informados, pelo professor titular de
turma/diretor de turma, sobre a s t é c n i c a s e os instrumentos que serão usados na sua
avaliação. Estes devem ser diversificados, pelo menos quatro por período, adequados ao contexto
em que ocorrem e estar de acordo com o que se pretende avaliar e que a seguir, a título de
exemplo, se sugere:
- componente prática e/ou experimental; relatórios das atividades experimentais; Exercícios
práticos; Inquéritos científicos; oralidade; portfólio; Webquest; Práticas de verificação de leitura;
Práticas de funcionamento da língua; Listening, reading, speaking e writing (em inglês); Diário
gráfico; Mapa concetual; Recensão crítica; Diário de bordo; Trabalhos de pesquisa; Debates;
Apresentações; Trabalhos individuais; Relatórios de atividades; Trabalhos em grupo; Fichas de
avaliação; Testes práticos; Trabalhos laboratoriais/experimentais; Elaboração de apresentações,
de entrevistas, de esquemas, de mapas, de plantas, de notícias, de panfletos, de vídeos, de
cartazes; Construção de artefactos, de dossiês temáticos, de modelos; Avaliação da participação
em visitas de estudo; Registos de observação direta do desempenho nos vários domínios em
contexto de aula; e outros.
AVALIAÇÃO INTERNA DAS APRENDIZAGENS
A avaliação deve ter como principal função ajudar a promover ou a melhorar a formação do aluno,
através da análise e reflexão sobre os processos de ensino e de aprendizagem. Trata-se de um
processo com caráter contínuo, em que se pretende concretizar as aprendizagens estabelecidas
nos vários Projetos de Turma. Ao romper-se com a tradicional visão de currículo, deve-se, também,
atualizar os métodos e processos de avaliação.
Compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de informação, as modalidades de
avaliação formativa e de avaliação sumativa.
AVALIAÇÃO FORMATIVA
A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, assume caráter contínuo e
sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, adequados à
diversidade das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem, tendo como funções principais a
regulação do ensino e das aprendizagens. A diversidade e instrumentos de avaliação são aferidos
nas áreas disciplinares. Os instrumentos de avaliação podem conter menções qualitativas, para o
ensino básico e para o ensino secundário.
A avaliação formativa deve ser a modalidade privilegiada de avaliação, com a função principal de
melhorar e de regular as aprendizagens. Compete aos professores:
- Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos.
- Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das
aprendizagens. O feedback, nas suas mais variadas formas, frequências e distribuições, é um
processo indispensável para que a avaliação se integre plenamente no processo do ensinoaprendizagem.

- Reajustar as práticas educativas, orientando-as para a promoção do sucesso educativo.
- Utilizar uma variedade de estratégias, técnicas e instrumentos de avaliação.
Saliente-se ainda que:
- A avaliação deve estar integrada no processo de ensino e aprendizagem.
- A avaliação no ensino básico deve utilizar métodos predominantemente qualitativos, não pondo
de parte a utilização de métodos quantitativos.
- A avaliação deve ter em conta os contextos, a negociação, o envolvimento dos participantes, a
construção social do conhecimento e os processos cognitivos, sociais e culturais na sala de aula.
AVALIAÇÃO SUMATIVA
A avaliação sumativa realiza-se no final de cada período letivo, utilizando a informação recolhida,
e traduz-se na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos
alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação.
1.º CEB
No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na
atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente ou Insuficiente, em todas as
disciplinas, no final de cada período letivo, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva
sobre a evolução das aprendizagens do aluno, com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar,
sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação.
No 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa pode expressar-se
apenas de forma descritiva em todas as componentes do currículo, nos 1.º e 2.º períodos.
2.º e 3.º CEB
Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se
numa escala de 1 a 5 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 ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de cada
período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, quando possível em reunião
presencial, de forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno.
AVALIAÇÃO EXTERNA DAS APRENDIZAGENS
A avaliação externa é da competência do Ministério da Educação e tem lugar nas datas por ele
definidas anualmente. Esta avaliação processa-se através de:
a) Provas de aferição a realizar no final do 2.º, do 5.º e do 8.º anos, com a finalidade de acompanhar
o desenvolvimento do currículo e de fornecer informação regular ao sistema educativo; fornecer
informações sobre o desempenho dos alunos à escola, aos professores, aos encarregados de

educação e aos próprios alunos; fomentar uma intervenção pedagógica para suprir as dificuldades
identificadas de cada discente.
Cabe ao diretor, mediante parecer do conselho pedagógico e ouvidos os encarregados de
educação, decidir sobre a realização das provas de aferição pelos alunos com medidas adicionais.
b) Provas finais de ciclo a realizar no final 9.º ano para avaliar o desempenho dos alunos e certificar
a conclusão do 3.º ciclo.
As provas finais de ciclo realizam-se no 9.º ano de escolaridade e destinam-se a todos os alunos
do ensino básico, as quais incidem sobre os conteúdos das disciplinas de Português, Matemática
e PLNM.

EFEITOS DA AVALIAÇÃO
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

A avaliação na educação pré-escolar (EPE) “assume uma dimensão marcadamente formativa [...],
é um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais pelos processos do que pelos
resultados” (OCEPE, 1997:27).
Avaliar os progressos das crianças consiste em comparar cada criança consigo própria para situar
a evolução da sua aprendizagem ao longo do tempo. A avaliação é realizada em contexto, devendo
o educador utilizar técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados, de modo a
poder acompanhar a evolução das aprendizagens das crianças e adequar a sua intervenção
educativa.
A avaliação, enquanto elemento integrante e regulador da prática educativa, permite uma recolha
sistemática de informação que sustenta a tomada de decisões adequadas e promove a qualidade
das aprendizagens. A reflexão, a partir dos efeitos que se vão observando, possibilita estabelecer
a progressão das aprendizagens a desenvolver com cada criança, individualmente e em grupo,
tendo em conta a sua evolução.
A organização do ambiente educativo, traduzido em contextos de aprendizagem, e a
intencionalidade pedagógica, bem como as características do seu ambiente familiar e sociocultural
são elementos essenciais, a considerar no processo avaliativo.
a) Critérios de avaliação
A avaliação na educação pré-escolar assenta nos seguintes critérios:
- Caráter holístico e contextualizado no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança;
- Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização e gestão do
currículo definidos nas OCEPE;
- Aquisição de aprendizagens das Áreas de Conteúdo e respetivos Domínios;

- Valorização dos progressos da criança;
- Valorização da criança enquanto protagonista da sua aprendizagem, tomando consciência dos
seus progressos e das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando;
- Promoção da igualdade de oportunidades e equidade.
b) Dimensões a avaliar
A avaliação, enquanto processo contínuo, de registo dos progressos realizados pela criança, ao
longo do tempo, utiliza procedimentos centrados sobre o modo como a criança aprende, como
processa a informação, como constrói o conhecimento ou resolve problemas. Os procedimentos
de avaliação devem ter em consideração a idade e as características do desenvolvimento das
crianças, assim como a articulação entre as diferentes áreas de conteúdo, no pressuposto de que
a criança é sujeito da sua própria aprendizagem. Para avaliar o progresso das aprendizagens das
crianças deve-se ter em conta os seguintes instrumentos e tipos de avaliação:
Instrumentos

Avaliação
- Formativa – (centrada no Desenvolvimento
do processo e no progresso da
aprendizagem)

- Registos
- Portefólios construídos com as crianças;
- Fotos;
- Abordagens narrativas;
- Entrega individual da Informação aos pais/EE,
- Entrevistas;
dos progressos e desenvolvimento
- Questionário (envolvendo não só as crianças
- da criança, no final de cada período.
como também os Encarregados de Educação.

ENSINO BÁSICO

A evolução do processo educativo dos alunos no ensino básico assume uma lógica de ciclo,
progredindo para o ciclo imediato o aluno que tenha adquirido os conhecimentos e desenvolvidas
as capacidades definidas para cada ciclo de ensino.
Critérios de transição / retenção:
No ensino básico, devem observar-se as condições de transição e de aprovação previstos no art.º
32 da Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto, a saber:
1 — A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção
do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou de Não Transitou, no
final de cada ano, e de Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada ciclo.
2 — A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste-se caráter pedagógico,
sendo a retenção considerada excecional.
3 — 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.
4 — 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.

5 — 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, considere
que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes
para prosseguir com sucesso os seus estudos, sem prejuízo do número seguinte.
6 — No final de cada um dos ciclos, 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
do ensino básico, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver numa das
seguintes condições:
a) No 1.º ciclo, tiver obtido:
i) Menção Insuficiente em Português ou PLNM ou PL2 e em Matemática;
ii) Menção Insuficiente em 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.
7 — 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.
8 — As disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de Oferta Complementar, no ensino básico,
bem como o Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, não são consideradas para efeitos de transição de ano
e aprovação de ciclo.
9 — No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto nos termos do disposto no n.º 10:
Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia
por decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma.
11 — Nos anos não terminais de ciclo (1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 7.º e 8.º anos), a decisão de transição para
o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico e enquadra-se numa lógica de ciclos
de aprendizagem.
12 — Nos 5.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade, considera-se que os alunos não desenvolveram as
aprendizagens definidas para o ano de escolaridade que frequentam e não reúnem condições para
progredirem ao ano seguinte se obtiverem níveis inferiores a 3 em mais de três disciplinas.
ALUNOS QUE BENEFICIAM DE MEDIDAS ADICIONAIS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM

Os critérios de avaliação são definidos tendo por base o Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e, se
for caso disso, o Programa Educativo Individual dos Alunos, as Aprendizagens Essenciais, o Perfil
do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e os respetivos normativos legais.
O processo de avaliação integra:
- Uma dimensão de natureza formativa, constituindo-se como um elemento central no quadro do
processo de ensino e de aprendizagem. A sistematicidade na recolha de informação em contexto
de sala de aula e a diversidade de instrumentos e estratégias de auto e heteroavaliação são um
recurso privilegiado, pelo que a avaliação assume uma função autorreguladora.

- A avaliação dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão
realiza-se nos termos definidos na lei (respetivamente Ensino Básico ou Ensino Secundário),
expressos no Relatório Técnico Pedagógico (RTP) e no Programa Educativo Individual (PEI), a saber:
i) no 1.º ciclo do ensino básico, designadamente nas disciplinas do currículo comum, a avaliação
expressa-se numa menção qualitativa (Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente) acompanhada de
uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno. Nas atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC), a avaliação expressa-se-através de uma apreciação descritiva
sobre a evolução das aprendizagens do aluno. Nas áreas substitutivas das disciplinas do currículo
comum (como, por exemplo, educação especial, clubes, ateliês, etc.), a avaliação expressa-se na
atribuição de uma menção qualitativa (Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente) acompanhada
de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno;
ii) nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5, em todas as
disciplinas do currículo comum acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das
aprendizagens do aluno. Nas áreas substitutivas das disciplinas curriculares, (como, por exemplo,
educação especial, clubes, ateliês, etc.), a avaliação expressa-se numa menção qualitativa (Muito
Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente) acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução
das aprendizagens do aluno. Para os alunos que complementam o seu programa educativo com
um Plano Individual de Transição (PIT), a avaliação expressa-se através de uma apreciação
descritiva sobre a evolução das aprendizagens/capacidades/habilidades do aluno no âmbito da
atividade que desenvolve.
iii) Avaliação sumativa consubstancia-se num juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas
pelos alunos, traduzindo, ainda, uma tomada de decisão sobre o percurso escolar dos alunos,
tendo como objetivos a classificação e certificação, sendo efetuada em conselho de
docentes/conselho de turma para atribuição das classificações qualitativas/quantitativas.
iv) Os critérios de progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à
aprendizagem são definidos no Relatório Técnico-Pedagógico e no Programa Educativo Individual.
v) No final do seu percurso escolar, todos os alunos têm direito à emissão de um Certificado e
Diploma de conclusão da Escolaridade Obrigatória, de acordo com o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º
54/2018, de 06 de julho.
vi) No caso dos alunos com adaptações curriculares significativas, no Certificado, deve constar o
ciclo ou nível de ensino concluído e a informação curricular relevante do PEI, bem como as áreas
e experiências desenvolvidas ao longo do Plano Individual de Transição (PIT).
vii) Os alunos com medidas adicionais abrangidos pela alínea b) adaptações curriculares
significativas, no âmbito do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 06 de julho, são avaliados
de acordo com o definido no Relatório Técnico Pedagógico e Programa Educativo Individual.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DOS ANOS ABRANGIDOS PELO DECRETO-LEI N.º 55/2018
Sendo a avaliação um processo contínuo, resulta necessariamente de uma multiplicidade de
registos informativos, cabendo a cada departamento curricular propor para aprovação pelo
Conselho Pedagógico os diversos registos a utilizar ao longo do ano.
Os critérios de avaliação de cada disciplina devem ter em conta o perfil do aluno, as aprendizagens
essenciais e demais documentos curriculares (art.º 18 da Portaria n.º 223-A/2018 de 03/08 / art.º
20 da Portaria n.º 229-A/2018 de 14/08). De acordo com a legislação em vigor:
i) Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada
ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as
Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
ii) Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e
temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização da
competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a
desenvolver.
iii) Os critérios de avaliação devem ser explícitos, claros e possibilitar ao professor e ao aluno
desenvolver e praticar uma avaliação para as aprendizagens (avaliação formativa) baseada no
feedback eficaz e construtivo e no desenvolvimento de competências de autoavaliação.
Torna-se importante registar numa ficha de acompanhamento os fatores explicativos das causas
de insucesso e a evolução do aluno de acordo com o plano de recuperação estabelecido. Esta
informação deve ser disponibilizada aos encarregados de educação.
Nos trabalhos escritos será utilizada a seguinte nomenclatura e respetiva tabela de conversão:
Insuficiente Menos

0% a 19%

Insuficiente

20% a 49%

Suficiente

50% a 69%

Bom

70% a 89%

Muito Bom

90% a 100%

PARTICIPAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO NO PROJETO DE AGRUPAMENTO
Os encarregados de educação contribuem para a execução deste projeto, dialogando e apoiando
diariamente os seus educandos, contactando os diretores de turma e membros da direção para se
inteirarem do percurso escolar dos discentes e participando nas diversas atividades do
Agrupamento. Para além disso, a representação dos encarregados de educação no Conselho Geral,
na Equipa de Avaliação Interna e em Conselhos de Turma contribui para uma participação

formal/responsável do processo educativo. Devem participar ativamente em atividades levadas a
cabo em articulação com os educadores e professores titulares, conselho de turma e Associações
de Pais e Encarregados de Educação assim como na Avaliação da Escola. Para além disso, devem
enviar sugestões de melhoria através dos seus representantes nas Associações de Pais e nos
Conselhos de Turma de 2.º e 3.º Ciclos.

DISPOSIÇÕES FINAIS
a) No ano letivo 2019/20 as Aprendizagens Essenciais aplicam-se aos seguintes anos de escolaridade:
1.ºCEB: 1.º e 2.º anos; 2.º CEB: 5.º e 6.º anos; 3.ºCEB: 7.º e 8.º anos.
b) As Metas Curriculares mantêm-se para os restantes anos de escolaridade de acordo com o previsto no
artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.
c) Os critérios específicos de avaliação a adotar por cada disciplina constarão num documento próprio que,
depois de aprovados em Conselho Pedagógico, ficarão disponíveis na Página da Internet do Agrupamento,
em www.aevv.edu.pt, podendo igualmente ser facultados aos encarregados de educação, sempre que o
solicitarem.
d) No início do ano letivo, os critérios de avaliação por disciplina deverão ser obrigatoriamente divulgados
aos alunos pelos professores das diferentes disciplinas.
e) Os casos omissos serão objeto de resolução por parte da Direção ouvido, sempre que possível, o
Conselho Pedagógico.

AVALIAÇÃO DO PROJETO CURRICULAR DE AGRUPAMENTO (PCA)
A avaliação do Projeto Curricular deve ser um processo contínuo, aberto e dinâmico, de modo a permitir a
necessária flexibilização, acompanhando os ajustamentos e adaptações que forem sendo introduzidos. A
avaliação resulta da negociação dos membros da comunidade educativa, individualmente ou através dos
órgãos de estruturas educativas de que são membros. Em cada período letivo, os resultados da avaliação
serão analisados nos Conselhos de Turma, nos Departamentos Curriculares e Coordenações Pedagógicas,
a partir de tratamento estatístico relativo à avaliação realizada.
Cumprindo as determinações do Decreto – Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, constitui-se a Equipa de
Autoavaliação, a qual transmitirá as conclusões obtidas sobre a avaliação do PCA e a indicação de melhorias
a ter em conta no lançamento do ano letivo seguinte.
Esta avaliação terá como objetivos o envolvimento de toda a comunidade educativa na concretização do
PCA, de forma a acompanhar o desenvolvimento das atividades e a elaborar propostas de reajustamento
para garantir as aprendizagens e uma educação de qualidade, viabilizadora de uma cidadania plena.
Com este PCA, esperamos atingir os objetivos a que nos propusemos no PEA. Através desta avaliação
pretende-se um efetivo cumprimento dos Currículos, de forma a desenvolver as capacidades do aluno,
contribuindo para a formação de cidadãos socialmente competentes.

O Diretor

O Presidente do Conselho Geral

António Alberto da Rocha Rodrigue

José Carlos da Costa Gomes

