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1. INTRODUÇÃO
Este documento, Planos de Estudo e de Desenvolvimento do Currículo, constitui um instrumento de
gestão pedagógica que permite a operacionalização do Projeto Educativo do Agrupamento e
explícita, em função do Currículo Nacional, o nível de prioridades definidas face às características e
ao contexto do nosso território (TEIP), num processo aberto, dinâmico e de adaptação constante.
Segue as orientações constantes do Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho, do Decreto-Lei
nº55/2018, de 6 de julho e do Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho e tem em conta as
particularidades do meio sócio-económico envolvente. Na construção deste documento, pretendeuse o envolvimento de toda a comunidade educativa, tendo como horizonte um ensino de qualidade
e práticas de melhoria contínua. Procurou-se coerência, coordenação, articulação e harmonia,
sendo este plano resultado de discussão participada e de consensos atingidos. A existência de
soluções concertadas de ações pedagógicas e práticas de ensino ajustadas à nossa realidade
educativa justifica as opções e permite-nos o cumprimento dos objetivos que traçamos. Importa,
especialmente este ano letivo, a recuperação de aprendizagens não realizadas no período de
ensino a distância e/ ou a sua consolidação, de forma a garantir a sequencialidade da
aprendizagem e a articulação dos diferentes níveis de ensino.
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2.

OFERTA EDUCATIVA E RESPETIVA FREQUÊNCIA

Oferta educativa

Escolas

Nº de alunos

Total

JI de Senhora

13

Escola Básica de Barroncal (JI)

20

Escola Básica de Igreja – Viariz (JI)

4

Escola Básica de Rua (JI)

4

Escola Básica de Carvalhais (JI)

12

EB1 do Sudeste de Baião (JI)

27

Escola Básica de Carvalhais

26

EB1 do Sudeste de Baião (Centro Escolar)

131

2.º e 3.º Ciclo

Escola Básica do Sudeste de Baião

266

266

Total

…

499

499

Pré-escolar

1.º Ciclo

3.

76

157

POPULAÇÃO ESCOLAR

3.1.

Educação pré-escolar
3 anos

4 anos

32

34

3.2.

Número de alunos
5 anos

+ 5 anos

10

0

Ensino básico regular

1.º Ciclo
Alunos

1.º Ano
33

2.º Ano
35

3.º Ano
32

4.º Ano
55

Turmas

2 a)

3 b)

3 b)

3 a)

a) – Uma turma é mista com alunos/as de 1º e de 4º anos
b) – Duas turmas são mistas, com alunos/as de 2º e de 3º anos.

2.º Ciclo
Alunos

5.º Ano
34

6.º Ano
51

Turmas

2

3

3.º Ciclo
Alunos

7.º Ano
53

8.º Ano
39

9.º Ano
39

Turmas

3

2

2
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3.3.

Critérios para a constituição de turmas

Na constituição das turmas prevalecem critérios de natureza pedagógica. Deve ser respeitada
a heterogeneidade do público escolar. Poderão ser adotados outros critérios caso se considere
que será benéfico para o sucesso dos/as alunos/as, nomeadamente a criação de turmas
mistas, a constituição temporária de grupos homogéneos de alunos/as, com o objetivo de
colmatar dificuldades de aprendizagem ou a sua recuperação/consolidação de aprendizagens.
Os critérios comuns e específicos para a constituição de turmas no pré-escolar e em cada ciclo
de constam do Projeto Educativo do Agrupamento:São revistos e aprovados anualmente e são
anexados ao ao Regulamento Interno.

4.
4.1.

MATRIZES CURRICULARES
Matriz curricular do Ensino Pré-Escolar:

De acordo com o Despacho nº 9180/2016 – Novas Orientações Curriculares para a Educação
Pré-escolar, as opções curriculares do agrupamento para os diversos níveis de ensino são as
que se seguem.
A – ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL.

B- ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO
•

Domínio da Educação Fisica.

•

Domínio da Educação Artística.
▪

Subdomínio das Artes Visuais.

▪

Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro.

▪

Subdomínio da Música.

▪

Subdomínio da Dança.

•

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita.

•

Domínio da Matemática.

C – ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO.

O/a educadora de infância titular do grupo de crianças é o/a responsável, o/a construtor/a e o/a
gestor/a do currículo no âmbito do Projeto de Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento.
Para construir esse currículo deve fazê-lo em equipa pedagógica, atendendo às necessidades,
aos interesses e aos saberes das crianças, operacionalizado no plano de turma/grupo.
Ao planificar as situações de aprendizagem, o/a educador/a tem de atender aos objetivos
inerentes às diferentes áreas de conteúdo, assim como à articulação entre as mesmas.
Também se devem reflectir nesse currículo os interesses das famílias, da comunidade e a
articulação com outros níveis de ensino.
6
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A Área da Formação Pessoal e Social
“ (…) corresponde a um processo que deverá favorecer, de acordo com as fases de
desenvolvimento, a aquisição de espírito crítico e a interiorização de valores espirituais,
estéticos, morais e cívicos.” in Orientações Curriculares, 1997.
Pretende-se promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em
experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania.

A Área da Expressão e Comunicação
•

Domínio da Educação Fisica.

•

Domínio da Educação Artística.
▪

Subdomínio das Artes Visuais.

▪

Subdomínio do Jodo Dramático/Teatro.

▪

Subdomínio da Música.

▪

Subdomínio da Dança.

•

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita.

•

Domínio da Matemática.

“A Área da expressão e comunicação engloba as aprendizagens relacionadas com o
desenvolvimento psicomotor e simbólico que determinam a compreensão e o progressivo
domínio de diferentes formas de linguagem.” in Orientações Curriculares, 1997.

A Área do Conhecimento do Mundo
“A Área do conhecimento do mundo enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu
desejo de saber e compreender o porquê. Curiosidade que é fomentada e alargada na
educação Pré-Escolar através de oportunidades de contactar com novas situações que são
simultaneamente ocasiões de descoberta e exploração do mundo.” in Orientações Curriculares,
1997.

Área das Tecnologias de Informação e Comunicação
“A utilização dos meios informáticos, a partir da educação pré-escolar, pode ser
desencadeadora de variadas situações de aprendizagem, permitindo a sensibilização a um
outro código, o código informático, cada vez mais necessário.” in Orientações Curriculares,
1997.
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4.2.

Matriz Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico - Decreto-Lei n.º 55/2018
– 1.º, 2º e 3.º anos
Carga horária semanal (horas)

Componentes de currículo

1.º e 2.º anos

3.º ano
7

Matemática

7

7

3

3

4

3

1

2

2

30 min

1

30 min

--

2

25

25

1

1

Estudo do Meio
Educação Artística
Artes

Visuais,

Expressão

Dramática/Teatro, Dança e Música)
Educação Física
a) Apoio ao Estudo
b) Oferta Complementar – Património local
Inglês
Total
Educação Moral e Religiosa (C)

TIC e)

7

Cidadania e Desenvolvimento e)

Português

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) (4 horas)1 d)
Ensino do Inglês

2

_____

Educação Física e Desportiva

1

2

1

1

----

1

Expressão Musical
Robótica

Deduziu-se uma horas às AEC’s, uma vez que todos os/as alunos/as se encontram inscritos /as em
EMRC
a) - O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de integração
de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de informação;
b) – Disciplina criada no âmbito da Oferta Complementar que visa o desenvolvimento de capacidades e
competências-chave transversais ao currículo e a possibilidade dos alunos conhecerem e envolveremse em temáticas próximas da sua vivência pessoal
c) - Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa;
d) - Atividades de caráter facultativo.
e Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo
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4.3.

Matriz Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico - Decreto-Lei n.º 139/2012 –
4.º ano

Carga Horária Semanal (1=60min)

Componentes
do Currículo

4.º no
Português
8
Matemática
8
Estudo do Meio
3
Inglês
2

Expressões Artísticas e Físico-Motoras
3
Apoio ao Estudo
2
Oferta complementara) –
1
Total

27 horas

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) (5 horas)
Expressões artísticas
21
1
Robótica
1
EMRC b)

11
1

b) - É subtraída uma hora às AEC’s, para todas as turmas
a) – Disciplina criada no âmbito da Oferta Complementar – Património local. visa o desenvolvimento de
capacidades e competências-chave transversais ao currículo e a possibilidade dos alunos conhecerem
e envolverem-se em temáticas próximas da sua vivência pessoal

As AEC (atividades de enriquecimento curricular) - Ensino do Inglês, Atividade Física e
Desportiva e Expressão Artísticas e Robótica- são atividades de natureza lúdica, formativa e
cultural. São de caráter facultativo, dependendo da inscrição por parte dos/as encarregados de
educação. Uma vez realizada a inscrição, a sua frequência torna-se obrigatória até ao final do ano
letivo.
A avaliação das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo é realizada trimestralmente e
traduz-se numa síntese descritiva e menção qualitiva.

9
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4.4.

Matriz Curricular do 2.º Ciclo do Ensino Básico – 5.º e 6.º anos (decretoLei n.º 55/2018, de 6 de julho)
Carga horária semanal – 50
minutos

Componentes de currículo

5.º ano

Total de
ciclo

6.º ano

Tempos

Min.

Tempos

Min.

Português

5

250

5

250

500

Inglês

2

150

2

100

250

História e Geografia de Portugal

3

100

3

150

250

Cidadania e Desenvolvimento a)

0.5

25

0.5

25

50

Matemática

5

250

4

200

450

Ciências Naturais

2

100

3

150

300

Educação Visual

2

100

2

100

200

Educação Tecnológica

2

100

2

100

200

1,5

75

1.5

75

200

1

50

1

50

100

Educação Física ……………

3

150

3

150

300

Educação Moral e Religiosa (b)

1

50

1

50

100

1400

1

____

____

____

____

_______

Apoio ao Estudo (c)

2

100

2

100

200

Complemento à Educação Artística

2

100

2

100

200

Línguas e Estudos Sociais ……

Matemática e Ciências

Educação Artística e Tecnológica

Educação Musical a)
Tecnologias de Informação e
Comunicação

Total Máximo a Cumprir
Oferta Complementar:

2900

(a) Disciplinas com organização quinzenal: numa semana, 1 tempo (50m) para Cidadania e
Desenvolvimento e 1 tempo (50 m) para educação musical e na seguinte, 2 tempos (100 m) para
educação musical.
(b) Disciplina de frequência facultativa.
(c) Componente de apoio à aprendizagem.
10
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- Matriz Curricular do 3.º ciclo – Decreto-Lei n.º 55/2018

4.5.

Componente do Currículo

7.º ANO
Tempos

Minutos

8.º ANO
Tempos

Minutos

9.º ANO
Tempos

Minutos

total

Português

4

200

4

200

4

200

600)

Língua Estrangeira (Inglês)

2

150

3

100

3

150

750)

Língua Estrangeira (Francês)

3

100

2

150

2

100

História

3

150

2

100

2

100

Geografia

2

100

2

100

2

100

0.5a

25

0.5a

25

0.5a

25

Matemática

4

200

4

200

4

200

600)

Ciências Naturais

3

150

3

150

3

150

900)

Física - Química

3

150

3

150

3

150

Educação Visual

2

100

2

100

2

100

Complemento à Educação Artística

1

50

1

50

1

50

0.5a

25

0.5a

25

0.25a

25

Educação Física

3

150

3

150

3

150

450

Educação Moral e Religiosa (a)

1

50

1

50

1

50

150

30

1550

4500

--

--

--

Cidadania e Desenvolvimento

TIC

Total máximo a cumprir
Oferta Complementar:

1600
----

1550
---

--

--

725)

525)

(a) – Disciplina de frequência facultativa
• O desdobramento de Ciências Naturais e Físico-Química destina-se exclusivamente à realização de
trabalho prático ou experimental , nos termos do art.º 14.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de
6 de julho.

.

5.

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO (TEIP)

A promoção do sucesso educativo de todos/as os/as alunos/as, em particular das crianças e dos/as
jovens que se encontram em territórios educativos mais carenciados, deve ser a prioridade de uma
escola que se pretende assumir como inclusiva, pelo que a criação do programa TEIP surge como
uma oportunidade de implementar um projeto contextualizado na realidade socioeconómica da
região onde o agrupamento se insere.
11
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As estratégias de concretização e desenvolvimento do currículo são objeto de planos de atividades
adaptados às caraterísticas das turmas, a desenvolver pelos/as professores/as titulares de turma
ou pelo conselho de turma, consoante os ciclos, devidamente articulados com o projeto educativo
(TEIP), em acordo com os seguintes Indicadores de Medida:1
1.º - as taxas de sucesso escolar obtidas no ano letivo transato por ano de escolaridade, turma e
disciplina.
2.º - média das classificações externas de Português e Matemática no 9.º ano de escolaridade.
3.º - a taxa de abandono escolar precoce registada no ano letivo transato em cada ano de
escolaridade;
4.º - registos de situações de indisciplina e respetivos encaminhamentos (% de medidas corretivas
e sancionatórias aplicadas).

5.1. Eixos de intervenção do projeto TEIP3
Os eixos de intervenção são os propostos no projeto TEIP são os seguintes:
Eixo 1. Cultura de Escola e Lideranças pedagógicas
Eixo 2. Gestão Curricular
Eixo 3. Parcerias e comunidade

6.

PAPEL CURRICULAR DE CADA DISCIPLINA / ÁREA DISCIPLINAR

O desenvolvimento das áreas disciplinares e disciplinas assume especificidades próprias, de
acordo com as caraterísticas de cada ciclo, sendo da responsabilidade do/a professor/a titular de
turma, em articulação com o conselho de docentes, no 1.º ciclo, e do conselho de turma, nos 2.º e
3.º ciclos, através da articulação curricular e da adequação das estratégias da ação educativa às
caraterísticas de cada turma e de cada aluno/a.

6.1.

MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO E DE
RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGENS

São desencadeadas várias modalidades de apoio para os/as alunos/as que revelem dificuldades
nas aprendizagens, conforme previsto no Projeto Educativo, bem como para os que necessitem de
recuperar aprendizagens não realizadas no ano letivo anterior, tais como:

6.1.1. Ensino diferenciado na sala de aula
Apoio prestado pelo/a professor/a da turma, na sala de aula, mediante recurso a um conjunto de
atividades de caráter disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar e que se destina aos/às alunos/as
1

Resultados: cf Relatório TEIP 2019/2020
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que, durante o seu percurso escolar, revelam dificuldades de aprendizagem e/ou problemas de
integração, potenciado pela implementação de assessorias pedagógicas e coadjuvação.

6.1.2. Apoio individualizado, no 1.º ciclo,
Apoio realizado pelo/a professor/a do apoio educativo, em pequenos grupos, geralmente
homogéneos, em articulação com o/a professor/a titular de turma;

6.1.3. Reforço da carga horária semanal
Para recuperação e ou consolidação de aprendizagens não realizadas no ano letivo transato,
durante o período de ensino a distância, foi atribuída uma hora semanal às

disciplinas de

geografia, na turma B do 8º ano e de história nas turmas dos 6º e 8º anos;

6.1.4. Coadjuvação
No 1.º ciclo, promove-se a coadjuvação por um/a docente do 3.º ciclo, de ciências naturais, em
todas as turmas, para apoio ao desenvolvimento de atividades práticas e experimentais. Assegurase, igualmente a coadjuvação por um/a docente de informática, com vista ao desenvolvimento por
parte dos/as alunos/as de competências cognitivas, sociais e atitudinais que decorram da utilização
dos tecnologias de informação e comunicação
Nas disciplinas ciências naturais, nas turmas dos 5º, 8º e 9.º anos e Físico-Química nas turmas de
9º ano, promove-se a coadjuvação para facilitar a recuperação/consolidação de aprendizagens não
realizadas no ano letivo transato, bem como o desenvolvimento do trabalho experimental.

6.1.5. Assessorias em disciplinas estruturantes
A assessoria é a modalidade de apoio prestado nas disciplinas de português e matemática por
docentes do mesmo grupo disciplinar ou grupo disciplinar afim,. Destina-se a grupos de alunos/as
com dificuldades, indicados/as pelo/a professor/a titular da disciplina. O plano a desenvolver é da
responsabilidade do/a professor/a titular da disciplina e do/a professor/a assessor/a e, por decisão
do conselho pedagógico, decorrente da avaliação feita no ano anterior, a assessoria funcionará,
preferencialmente, fora da sala de aula.
No 1.º ciclo promove-se a assessoria em Português e Matemática, em todos os anos, em especial
nos 1.º e 2.º anos, bem como o reforço do acompanhamento do desempenho dos/as alunos/as e
das suas necessidades de apoios específicos, em todos os anos de escolaridade, por proposta do
professor titular de turma.
No final de cada período, o/a professor/a assessor/a elaborará um relatório a apresentar ao
conselho de turma.
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6.1.6. Tutorias
6.1.6.1.

Tutoria individual

A Tutoria visa a concretização de um plano de intervenção com o objetivo de combater o abandono
e o insucesso escolares, mediante a implementação, com os/as professores/as tutores/as, de um
plano de intervenção de corresponsabilização individual ou em pequeno grupo, com a finalidade de
melhorar o desempenho pessoal e escolar dos/as alunos/as sinalizados/as pelos conselhos de
turma. O/a Tutor/a proporcionará um atendimento individualizado e diferenciado, baseado no
reforço dos laços afetivos, procurando, assim, ajudar o/a aluno/a a superar as suas dificuldades e a
reforçar a sua autonomia na construção de um projeto próprio de aprendizagem e de organização
da sua vida escolar.
O programa será concretizado em sessões de tutoria, orientadas pelo/a Professor/a Tutor/a, que
desenvolverá a sua ação, de forma articulada, com o Diretor de Turma/ Conselho de Turma, tendo
em vista, por um lado, a recolha de elementos sobre a organização do trabalho pedagógico e, por
outro, a apresentação de informações sobre o desempenho dos/as alunos/as, no que se refere ao
trabalho realizado nas sessões. O/a professor/a tutor/a e o/a Diretor/a de turma deverão ainda, nos
casos em que se justifique, articular com a Psicóloga e/ou a Assistente Social.

6.1.7. . Apoio Psicológico e Orientação Escolar e Vocacional
O trabalho do técnico do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) desenvolve-se nas seguintes
vertentes:
• apoio psicológico e psicopedagógico aos/às alunos/as sinalizados/as;
• avaliação e acompanhamento de alunos/as com necessidades educativas especiais e de
alunos/as que revelem problemas relacionados com a sua integração escolar;
• promoção de atividades específicas de informação escolar e profissional; apoio a
professores/as e encarregados/as de educação;

6.1.8. Biblioteca Escolar
A Biblioteca do Agrupamento é um recurso educativo ao serviço da Comunidade Educativa que
visa, fundamentalmente, promover o acesso ao conhecimento e à cultura, disponibilizando
informação e recursos variados que permitam responder às necessidades e gostos dos/as
seus/suas utilizadores/as. Por esta razão, a sua seleção deve contribuir para esta missão e
viabilizar o cumprimento do Projeto Educativo do Agrupamento, proporcionando a toda a
Comunidade Educativa o acesso a documentos (livro e não livro), suscetíveis de conduzir ao
desenvolvimento das literacias, da língua materna e da capacidade de raciocínio e espírito crítico,
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de permitir a assunção da cidadania crítica, ativa e responsável e de fomentar projetos e atividades
de inovação pedagógica.

7.
ORIENTAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS E
CLUBES
7.1.

Projetos

Decorrente do plano, com o objetivo de colmatar dificuldades diagnosticadas nos/as alunos/as na
área do português, da matemática e das ciências experimentais, e de melhorar a prática
pedagógica e o desenvolvimento profissional dos/as docentes do Agrupamento, continuarão a ser
implementados e monitorizados as ações/projetos constantes do plano plurianual de melhoria.

7.1.1. Projeto Educação para a Saúde e Educação Sexual (PESES)
Este projeto aponta para a consolidação de uma atitude de cidadania, assente em princípios de
individualidade e de convivência com a diferença e o respeito pelo/a outro/a, numa sociedade mais
saudável, informada, solidária, participativa e autónoma, e para a educação na escolha de estilos
de vida saudáveis e ativos, visando, assim, a proteção face a comportamentos de risco e à
valorização das alternativas positivas.
Complementando o PESES, o GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família) assume bastante
importância para o crescimento harmonioso e global do/a aluno/a, promovendo um ambiente mais
humanizado e facilitador da integração escolar e social.
A coordenação da educação para a saúde continuará a apoiar e monitorizar os projetos e/ou
atividades neste âmbito, assim como estabelecerá contactos regulares com as parcerias e
disponibilizará documentação informativa e formativa aos diversos intervenientes, designadamente
na biblioteca escolar, de modo a constituir-se como elemento facilitador das aprendizagens.

7.2.

Clubes

No agrupamento existem vários clubes e projetos em funcionamento.
Tendo em atenção os seus objetivos, como espaços educativos complementares de adesão
facultativa, são frequentados pelos/as alunos/as que, assim, têm oportunidade de desenvolver
capacidades em áreas que enriquecem o currículo normal.
Estas atividades educativas contribuem para uma melhor integração dos/as alunos/as nas áreas
disciplinares curriculares e são facultadas a todos/as os/as alunos/as do agrupamento.
Pretende-se que os/as alunos/as experimentem percursos pedagógicos que proporcionem o prazer
da escrita e da leitura; desenvolvam a capacidade de pesquisar, selecionar e organizar informação
para a transformar em conhecimento mobilizável; usem adequadamente linguagens das diferentes
áreas do saber cultural, científico e tecnológico para se expressar; realizem atividades de forma
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autónoma, responsável e criativa; se expressem por escrito com coerência, de acordo com as
finalidades e situações de comunicação; desenvolvam o gosto pela pesquisa e descoberta do
mundo que nos rodeia; desenvolvam o gosto pela Cultura e a Língua Portuguesa e os valores que
exprimem a identidade nacional; sejam capazes de trabalhar em interdisciplinaridade e em grupo;
desenvolvam a capacidade de investigação e a responsabilidade; utilizem as novas tecnologias da
informação e da comunicação; desenvolvam o espírito crítico e contribuam para o envolvimento da
Comunidade Educativa na vida da nossa escola.

7.2.1. Clube da Floresta (As Fagáceas)
Criado e dinamizado no âmbito do PROSEPE, este clube promove atividades relacionadas com
a sensibilização dos/as alunos/as para a preservação da floresta, através do conhecimento da sua
importância socioeconómica, cultural e ambiental, bem como a promoção dos comportamentos e
das atitudes mais apropriadas para a conservação da floresta e do meio no qual está inserida e
para a defesa da floresta contra incêndios.

7.2.2. Clube Eco-Escolas
Este projeto tem como objetivo fundamental sensibilizar os/as alunos/as para os problemas
ambientais. Delineadas as estratégias, pretende-se que os/as alunos/as percebam o quanto é
importante cumprir os objetivos para criarem um espírito critico, bem como hábitos de vida
saudáveis, estando permanentemente despertos/as para, paulatinamente, se tornarem cidadãos
interventivos e promotores de respeito pela natureza e pelo planeta.

7.2.3. Clube de Ciências/Clube Ciência Viva.
O Clube de Ciências é um espaço onde alunos/as do 2.º e 3.ºciclos podem desenvolver atividades
numa componente científica experimental, aprendendo de forma lúdica. Pretende-se motivar os/as
alunos/as para a temática das ciências.
O Clube de Ciências complementa a ação que constitui uma das vertentes da ação do PPM
“Semear Ciência” e tem como principais objetivos:
• sensibilizar os/as alunos/as para a importância das ciências na interpretação dos fenómenos
do dia-a-dia;
• desenvolver o espírito científico e criativo dos/as alunos/as.
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7.2.4. Clube de Proteção Civil
O Clube de Proteção Civil tem como missão fornecer informação à comunidade escolar sobre os
procedimentos corretos a adoptar em situações de emergência. Os seus principais objetivos são:
•

Informar a população escolar sobre riscos individuais e coletivos;

•

Desenvolver uma cultura de segurança;

•

Educar para a prevenção e minimização de riscos;

•

Promover uma cidadania ativa e participante;

•

Identificar Riscos Naturais e Tecnológicos;

•

Desenvolver nas crianças e jovens hábitos de segurança;

•

Promover atitudes adequadas em situação de emergência.

7.2.5. Clube de Jornalismo
Este clube tem por objetivo principal a publicação de 3 edições do Jornal Escolar «Entre Aspas»,
envolvendo os/as alunos/as na sua elaboração através da preparação e realização de entrevistas,
da aplicação de questionários/ sondagens e tratamento da informação recolhida, da produção de
textos criativos subordinados a diferentes temas e de diferentes tipologias; da recolha de trabalhos
produzidos pelos/as alunos/as de todo o agrupamento, sua seleção e tratamento informático, da
pesquisa e seleção de temas da actualidade e da divulgação das atividades levadas a cabo pelo
agrupamento junto da Comunidade Educativa.

7.2.6. Desporto Escolar
Com este projeto pretende-se que a comunidade discente adote hábitos de vida saudável através
de atividades que promovam a prática desportiva, bem como o seu desenvolvimento psicomotor.
Pretende-se, ainda, desenvolver uma cultura de cidadania que se manifeste na promoção da
cooperação, companheirismo e espírito de equipa, para além da interiorização de hábitos de
higiene.
O Desporto Escolar conta com atividades realizadas internamente e no âmbito competitivo
(atividade externa).

Atividade interna:
▪

Corta-mato – aberto a todos/as os/as alunos/as;

▪

Torneios inter-turmas – abertos a todos/as os/as alunos/as;

▪

Ações de formação de alunos/as-árbitros nas modalidades de futsal, basquetebol, andebol,
ténis de mesa e xadrez;

▪

Encontros desportivos entre escolas do concelho de Baião;

▪

Caminhada pedagógica.
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Atividade externa:

Neste âmbito, formam-se grupos/equipas para competição a nível de escolas, numa fase inicial, e a
nível regional e /ou nacional nas fases subsequentes.
São as seguintes as modalidades em competição:
Futsal iniciados B masculino; Andebol infantis B masculino; ténis de mesa e xadrez.

8.
PRINCÍPIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO DE
TRABALHO
No uso das competências que em matéria de gestão dos tempos escolares lhe são legalmente
cometidas, o Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas aprovou os critérios gerais a que
obedecerá a constituição de turmas e a elaboração dos horários.

9.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO
As atividades educativas na educação pré-escolar e as atividades curriculares no 1.º ciclo do ensino
básico são organizadas em regime normal.

9.1.

Pré-escolar
Horário Letivo
9.00 horas – 12.00 horas
13.00 horas – 15.00 horas
Horário de atendimento aos Encarregados de Educação
Quartas-feiras 15.30 horas às 16.30 horas
Horário Componente Apoio à Família
Almoço (12.00 horas – 13.00 horas)
Prolongamento (15.00 horas – 17.30 horas)

9.2.

1.º Ciclo

1.º e 2.º ano
Início
9:00h
10:00h
10:30h
12:00h
13:00h
14:00h
14:45h
15:00h

Termo
10:00h
10:30h
12:00h
13:00h
14:00h
14:45h
15:00h
17:15h

2.ª feira
AL

3.ª feira
AL

4.ª Feira
5.ª Feira
AL
AL
Intervalo
AL
AL
Almoço
Tempo de recreio
AL
AL
Intervalo
AL
AL

6.ª Feira
AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL
AL
18

Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo

3.º e 4.º ano
Início
9:00h
10:00h
10:30h
12:00h
13:00h
14:00h
14:45h
15:00h

9.3.

Termo
10:00h
10:30h
12:00h
13:00h
14:00h
14:45h
15:00h
17:15h

2.ª feira
AL

3.ª feira
AL

6.ª Feira
AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL
AL

2.º e 3.º ciclos
2.º ciclo

Tempos
9:00 – 9:50
1
9:50 – 10:40
2
10:55 – 11:45
3
11:45 – 12:35
4
12:50 – 13:40
5
13:40 – 14:30
6
14:40 – 15:30
7
15:30- 16:20
8
16:25 – 17:15
9

10.

4.ª Feira
5.ª Feira
AL
AL
Intervalo
AL
AL
Almoço
Tempo de recreio
AL
AL
Intervalo
AL
AL

3.º ciclo
Intervalos

Tempos
1
9:15 – 10:05

10:40 – 10:55

2

10:05 – 10:55

3

11:10 – 12:00

4

12:00 – 12:50

5

13:05 – 13:55

6

13:55 – 14:45

7

14:45 – 15:35

8

15:45 – 16 35
16:35 – 17:25

Almoço
12:50

- 11:45-

14:30 – 14:40

16:20 – 16:25

9

Intervalos
10:55 – 11:10

Almoço - 12:50 – 13:55

15:35 – 15:45

OCUPAÇÃO PLENA DOS TEMPOS ESCOLARES

10.1. Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF)
As Atividades de animação e de apoio à família são planificadas pelo Departamento do Pré-Escolar
e sujeitas a aprovação por parte do Conselho Pedagógico. É da responsabilidade dos/as
educadores/as titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da
execução destas atividades, tendo em vista garantir a qualidade das atividades desenvolvidas.

10.2. Substituição em caso de falta da Eucadora ou professor(a) titular de turma
Em caso de ausência pontual ou de curta duração do/a Eucador/a ou professor/a titular de turma às
atividades letivas programadas, a direção

do agrupamento providencia a sua substituição nos

seguintes termos:
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Pré- escolar: Será designada para substituir o/a educador/a em falta um/a educador/a sem
componente letiva (quando exista).

1.º Ciclo:
a) - Será designado para substituir o/a professor/a em falta um/a professor/a colocado no apoio
educativo.

2.º e 3.º ciclos
a) - Preferencialmente, mediante permuta da atividade letiva programada entre os/as docentes da
mesma turma;
b) Mediante lecionação da aula correspondente por um/a docente do quadro com formação
adequada, de acordo com o planeamento diário elaborado pelo/a docente titular de turma ou
disciplina;
c) – Encaminhamento dos/as alunos/as para a biblioteca, desde que se encontre disponível.

10.3.

Permuta de aulas

Ocorrendo falta pontual de um/a docente, caso esta seja prevista, deve-se privilegiar a permuta.
Esta consiste na alteração pontual do horário das disciplinas/áreas curriculares não disciplinares,
por troca direta entre professores/as do mesmo conselho de turma e permite, sem alterar o normal
funcionamento do processo de ensino e aprendizagem, minimizar os riscos no que concerne ao
cumprimento de programas.
A permuta será autorizada pela Diretora, de acordo com as seguintes regras:
a) O/a professor/a que prevê faltar deve tomar a iniciativa de procurar, com a antecedência
necessária, outro/a docente do conselho de turma com horário compatível.
b) Caso ambos/as cheguem a acordo, devem formalizar o pedido através do programa de gestão
de sumários e aguardar a autorização por parte da Diretora.
c) O/a docente que vai faltar deve avisar os/as alunos/as até ao último tempo letivo da turma no dia
anterior.
d) Caso seja necessário, a Diretora poderá permitir ajustamentos pontuais nos horários da
componente não letiva dos/as docentes envolvidos/as na permuta, desde que não prejudiquem o
normal funcionamento das atividades educativas.
e) As aulas permutadas devem ser sumariadas na hora em que efetivamente decorreram,
respeitando a numeração sequencial.
f) A permuta nunca poderá representar alteração da carga horária semanal dos/as alunos/as.
g) A permuta não implica a marcação de falta aos/às docentes.
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10.4. Reposição de aulas
Há lugar a reposição de aulas, sem marcação de falta ao/à docente, sempre que se verifique uma
situação imprevista e pontual que não exceda 100 minutos de atividade letiva.
O pedido de reposição de aula deverá ser apresentado à Diretora e formalizado através do
programa de gestão dos sumários, logo que o/a docente verifique a necessidade de faltar e
impossibilidade da permuta, ou, no próprio dia, no caso de a falta ser imprevista. Depois de verificar
a exequibilidade do pedido, a Diretora informa o/a professor/a da sua decisão.
Nestas situações não se verificará a substituição do/a docente em falta. Contudo os/as alunos/as
serão incentivados/as a permanecer na biblioteca, e caso exista um/a professor/a disponível, este
acompanhá-los/as-á. Nas situações em que o/a docente tenha necessidade de faltar por tempo
superior a 100 minutos, o/a mesmo/a pode pedir a reposição das aulas em causa no sentido de
cumprir a componente letiva. No entanto, o plano de reposição deverá sempre salvaguardar a
carga letiva semanal.
Uma aula reposta é sempre sumariada pelo/a professor/a, respeitando a numeração sequencial, no
dia em que procede à reposição.

11.

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do ensino básico deverá obedecer ao estipulado no Despacho normativo n.º 1-F/2016,
de 5 de abril.
A avaliação incide sobre os conteúdos definidos nos programas das diversas áreas e disciplinas de
cada ciclo e nível de ensino, expressas no projeto educativo de escola e no plano de turma, por ano
de escolaridade e tem como referência as metas curriculares em vigor para as diversas disciplinas.
Os departamentos curriculares definiram os critérios gerais de avaliação a aplicar no ensino básico,
que foram aprovados em conselho pedagógico, tendo em conta as linhas orientadoras previstas na
lei, a saber:
1. O que avaliar?
Deve-se avaliar os conhecimentos, mas também as capacidades, atitudes e valores desenvolvidos
pelos/as alunos/as, na seguinte proporção:
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11.1.

1.º, 2.º e 3.º anos de escolaridade
Domínio

11.2.

12.
12.1.

Subdomínios

Ponderação

– Critérios específicos, por disciplina ( anexo 1)

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Pré-escolar

A avaliação, neste nível educativo, assume uma dimensão marcadamente formativa, e é um
processo contínuo que assenta nos seguintes princípios:
• Coerência entre os processos de avaliação e os princípios de gestão do currículo definidos nas
orientações curriculares para a educação pré-escolar;
• Utilização de técnicas e de instrumentos de observação e de registo diversificados que lhe
permitam evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança, ao longo da
frequência na educação pré-escolar, tendo em conta as áreas de conteúdo preconizadas nas
orientações curriculares para a educação pré-escolar;
• Valorização dos progressos da criança.
O processo individual que acompanha a criança ao longo de todo o percurso escolar, contém a
informação global das aprendizagens significativas, realçando a sua evolução e os progressos
realizados.

12.2.

Ensino básico

1 - Que modalidades de avaliação implementar?
A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de
avaliação formativa e de avaliação sumativa.
➢ A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que
seja considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, de
superação de eventuais dificuldades dos/as alunos/as, de facilitação da sua integração escolar e de
apoio à orientação escolar e vocacional.
Por determinação do conselho pedagógico, o resultado da avaliação diagnóstica deve ser devolvido
aos/às alunos/as apenas na forma de menção qualitativa ou síntese descritiva.
➢ A avaliação formativa assume-se como a principal modalidade de avaliação, com caráter
contínuo e sistemático, realiza-se ao longo do ano letivo, recorrendo a uma variedade de
instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às
circunstâncias em que ocorrem, permitindo ao/à professor/a, ao/à aluno/a, ao/à encarregado/a de
educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas a obter informação sobre o
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desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. A
avaliação formativa gera medidas pedagógicas adequadas às características dos/as alunos/as e à
aprendizagem a desenvolver.
➢ A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem
realizada pelos/as alunos/as, tendo como objetivos a classificação e a certificação e inclui:
a) a avaliação sumativa interna realizada no final de cada período letivo e é da responsabilidade
dos/as professores/as e dos órgãos de gestão pedagógica;
b) a avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério da
Educação e Ciência designados para o efeito, que compreende a realização de provas finais nas
disciplinas de Português e Matemática no 4.º, 6.º e 9.º ano.

12.2.1.

- 1.º, 2.º e 3.º ciclos

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 e Insuficiente, em todas as
disciplinas, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens
do/a aluno/a com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever
na ficha de registo de avaliação.
2 — Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressase 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/a aluno/a,
incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo
de avaliação.
3 — A expressão dos resultados da avaliação dos/as alunos/as do ensino básico abrangidos/as por
medidas adicionais previstas no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, obedece ao disposto nos
números anteriores, de acordo com a especificidade do currículo do/a aluno/a.
Um/a aluno/a retido/a no 2.º ou 3.º ano de escolaridade deverá integrar até ao final do ciclo a turma
a que já pertencia, salvo decisão em contrário do competente conselho de docentes ou do conselho
pedagógico do Agrupamento, sob proposta fundamentada do/a professor/a titular de turma e
ouvido, sempre que possível, o/a professor/a da eventual nova turma.

Nível

Menção Qualitativa

Escala percentual

1/2

Insuficiente

0% - 49%

3

Suficiente

50% - 69%

4

Bom

70% - 89%

5

Muito Bom

90% - 100%
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12.2.2.

- Critérios de progressão2

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do
aluno, expressa através das menções de Transitou ou Não transitou, no final de cada ano (5.º, 7.º
e 8.º anos) e de Aprovado e Não aprovado (6.º ano).
A decisão de progressão/retenção é uma decisão da competência do/a professor/a titular de turma
(no 1.º ciclo) e Conselho de Turma (nos 2.º e 3.º ciclos) que deverá analisar, individualmente, cada
um dos casos.

1. Situação de retenção
1.º , 2.º, 3.º e 4.º anos:
-

nível

2

a

P

e

6.º ano
M -

(cumulativamente)

nível

2

a

P

5.º, 7.º e 8.º anos:
e

M

(cumulativamente)

-

4

ou

mais

níveis

inferiores a 3.

- nível 2 a P ou a M, EM, EAFM - 3 ou mais níveis inferiores a
e Ing (no caso dos alunos dos três.
3.º e 4.º anos).

2. Critérios de ponderação
O Conselho de Docentes (no 1.º ciclo) e o Conselho de Turma (no 2.º e 3.º ciclos) devem, nas
reuniões de avaliação final do 3.º período, decidir a progressão/retenção, tendo como referência os
critérios de ponderação:

Critérios:
- Revelou progressos por comparação com os resultados obtidos no 1.º período letivo;
- Revelou interesse e empenho nas atividades extracurriculares e de complemento curricular;
- Realizou as atividades propostas nas várias disciplinas;
- Participou nas atividades escolares e de enriquecimento curricular;
- Participou nas atividades previstas
no plano anual
de atividades;Escala percentual
Nível Menção
Qualitativa
- Esforçou-se por superar os aspetos menos positivos da sua vida escolar;

1/2

Insuficiente

- Revelou maiores capacidades em alguma área específica;

0% - 49%

Suficiente
50% - 69%
- Aplicou os conhecimentos básicos3indispensáveis
para realizar novas aprendizagens;
- Foi assíduo e pontual;

4

Bom

70% - 89%

- Foi responsável no cumprimento de regras e no respeito pelos outros;
- Considera-se benéfico para o/a aluno/a acompanhar a turma, uma vez que revela dificuldades de integração e
2

- Os critérios de progressão/retenção e os critérios de ponderação foram definidos e aprovados na reunião de Conselho Pedagógico
socialização;

de- 10
de maio de
2017.
Apresenta
mais
do que uma retenção no ano em que se encontra;

- Apresenta várias retenções ao longo do percurso escolar (idade desajustada em relação à dos colegas da turma);
- O Conselho de Turma considera que o aluno revela capacidades que lhe permitam, ao longo do ciclo, adquirir as
competências essenciais.
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13.
ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO O PLANO DE GRUPO /
TURMA
13.1.

Educação pré-escolar

13.1- Ensino básico – Pré-escolar
1.

CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPA EDUCATIVA (titular do grupo; outros/as técnicos/as de que o
grupo beneficia).

2.

SITUAÇÃO DIAGNÓSTICA.

2.1 Caracterização do grupo de crianças (número de crianças por idade e sexo; situação anterior
ao jardim de infância; anos de frequência no jardim de infância).
2.2 Contexto familiar (caracterização sócio cultural; caracterização sócio profissional dos pais;
profissões).
2.3 Caracterização do jardim de infância (recursos humanos, materiais; instalações).
2.4 Contexto social (caracterização do meio).
2.5 Caracterização do grupo (identificação de interesses e necessidades, comportamento na sala
de atividades).
3.

DEFINIÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA EDUCATIVA GLOBAL (deve-se ter em conta o
diagnóstico efectuado e as grandes opções educativas, tendo em conta os documentos
matriciais do agrupamento; competências a adquirir pelas crianças; critérios de avaliação).

4.

PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS.

5.

PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO LETIVAS.

6.

NOTAS/OBSERVAÇÕES.

7.

RELATÓRIO FINAL.

13.2.

- Ensino básico – 1.º, 2.º e 3.ºciclos do ensino básico

1 – Constituição da turma
2 – Fotografias dos/as alunos/as
3 – Caracterização da turma
4 – Contactos dos/as encarregados de educação
5 – Autorizações de saída
6 – Alunos face à escola
7 – Potencialidades_Dificuldades da turma
8 – Recuperação das aprendizagens
9 - Articulações curriculares
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10 – PEST
11 – Avaliação
12 – Sugestões para a constituição de turmas
13 – Relatório do/a Diretor/a de Turma
14 – Estatística
15 – Atualização de dados

14.

A

MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO

Educação

Inclusiva

visa

proporcionar

a

todos/as

e

cada

um/a

dos/as

alunos/as,

independentemente da sua situação pessoal e social, respostas que lhes possibilitam a aquisição
de um nível de educação e formação facilitadoras da sua plena inclusão social. Esta prioridade vem
materializar o direito de cada aluno/a a uma educação inclusiva e que responda às suas
potencialidades, expectativas e necessidade, no âmbito de um projeto educativo comum e plural
que proporcione a todos/as a participação e o sentido de pertença em efetivas condições de
equidade, contribuindo assim, decisivamente, para maiores níveis de coesão social (Decreto-Lei N.º
54/2018 de 6 de julho)
As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão têm como finalidade a adequação às
necessidades e potencialidades de cada aluno/a e a garantia das condições da sua realização
plena, promovendo a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso ao currículo, na
frequência e na progressão ao longo da escolaridade obrigatória. As medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão são organizadas em três níveis de intervenção: universais, seletivas e
adicionais, de acordo com os artigos 8.º, 9.º e 10.º do Decreto-Lei N.º 54/2018 de 6 de julho.
As medidas de diferente nível são mobilizadas, ao longo do percurso escolar do/a aluno/a, em
função das suas necessidades educativas.
A definição de medidas a implementar é efetuada com base em evidências decorrentes da
monitorização e da avaliação sistemáticas da eficácia das medidas na resposta às necessidades de
cada criança ou aluno/a. A definição das medidas é realizada pelos/as docentes, ouvidos os pais
e/ou encarregados/as de educação e outros/as técnicos/as que intervêm diretamente com o/a
aluno/a, podendo ser adotadas em simultâneo medidas de diferentes níveis.

14.1.

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva

Nos termos do artigo 12.º, do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, foi constituída uma Equipa
Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) do Agrupamento.
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Esta equipa é constituída por elementos permanentes e elementos variáveis.

São elementos permanentes da EMAEI:
Adjunta da diretora
Membros do conselho pedagógico com
funções de coordenação pedagógica de
diferentes níveis de educação e ensino
Docente de educação especial (Coordenadora
da EMAEI)
Psicóloga

Ana Cristina Pinto
Adriano Pereira
Fernando Duarte
Maria Armanda Fonseca
Eduarda Alves Lopes
Liliana Lopes Carril

São elementos variáveis da equipa multidisciplinar o/a docente titular de grupo/turma ou o/a
diretor/a de turma do/a aluno/a, consoante o caso, outros/as docentes do/a aluno/a, técnicos/as do
centro de recurso para a inclusão (CRI) e outros/as técnicos/as que intervêm com o/a aluno/a.

Compete à EMAEI:
•

Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;

•

Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;

•

Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem;

•

Prestar aconselhamento aos/às docentes na implementação de práticas pedagógicas
inclusivas;

•

Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º e, se aplicável, o programa
educativo individual e o plano individual de transição previstos, respetivamente, nos
artigos 24.º e 25.º;

•

Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem.

14.2.

Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA)

O centro de apoio à aprendizagem (CAA) é uma estrutura de apoio agregadora dos
recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da escola. Está sediado na sala
TM que é frequentada pelos/as alunos/as que necessitem de medidas seletivas e adicionais de
suporte à aprendizagem e à inclusão. O centro de apoio à aprendizagem, em colaboração com os
demais serviços e estruturas da escola, tem como objetivos gerais:
•

Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola,
designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo;

• Promover a integração na vida pós-escolar;
• Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.

Constituem objetivos específicos do centro de apoio à aprendizagem:
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• Promover a qualidade da participação dos/as aluno/as nas atividades da turma a que
pertencem e nos demais contextos de aprendizagem;
• Apoiar os/as docentes do grupo ou turma a que os/as alunos/as pertencem;
• Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas
componentes do currículo;
• Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de
aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar;
• Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação,
fomentadores da aprendizagem.

14.3.

Alunos/as com medidas adicionais

As medidas adicionais visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível
da comunicação, interação, cognição ou aprendizagem que exigem recursos especializados
de apoio à aprendizagem e à inclusão. É garantida, no centro de apoio à aprendizagem,
uma resposta que complemente o trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros
contextos educativos, com vista a garantir uma maior inclusão social.
No programa educativo individual deverão constar as adaptações curriculares significativas e
as competências de autonomia pessoal e social a desenvolver por cada aluno/a, inscritas
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Os/as alunos/as beneficiam de
adaptações

curriculares

significativas

necessárias

através

da

adoção

de

opções

educativas flexíveis, individualizadas e dinâmicas.
A estes/as alunos/as são assegurados, na escola, apoios específicos ao nível da psicologia;
Ainda com vista ao desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social, poderão,
também, beneficiar de:
- Oficina de Música ou Musicoterapia – na própria escola
- Hipoterapia – Centro hípico Baião
- Natação - a realizar nas Piscinas Municipais

14.4. Prática Letiva
O/a docente de educação especial, na esfera da sua especialidade, apoia, de modo
colaborativo, os/as restantes docentes do/a aluno/a na definição de estratégias de
diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens e na identificação de diversos meios
de motivação e de expressão.
A aplicação das medidas adicionais que requerem a intervenção de recursos especializados
deve contar com a intervenção de uma docente da educação especial enquanto promotora, e
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incentivador a do recurso a diferentes meios e materiais de ensino e aprendizagem, sendo,
preferencialmente, implementadas em contexto de sala de aula.
A ação educativa promovida pelo centro de apoio à aprendizagem deve convergir com a ação
desenvolvida na turma do/a aluno/a, convocando a intervenção de todos os agentes
educativos, incluindo o/a docente de educação especial que desenvolve o seu trabalho de
forma multidisciplinar e transdisciplinar.
Neste âmbito, o Agrupamento tem as seguintes parcerias com entidades da comunidade:
- Centro de Recursos para a Inclusão (CRI);
- Serviço Nacional de Intervenção Precoce para a Infância, (ELI);
-Câmara Municipal;
- Associação de Pais;
- Santa Casa da Misericórdia de Baião.
15.

VISITAS DE ESTUDO

Uma visita de estudo é uma atividade decorrente do projeto educativo de escola e enquadrável no
âmbito do desenvolvimento dos projetos curriculares de escola/agrupamento e de turma quando
realizada fora do espaço físico da escola ou da sala de aula.
As visitas de estudo devem promover competências transversais e estimular a interdisciplinaridade.
As visitas de estudo decorrem do Projeto Educativo (PE) e enquadram-se no âmbito do PAA e do
Plano da Turma.
Consideradas as características pedagógicas e didáticas das visitas de estudo, assim como a sua
integração nos documentos orientadores da vida escolar, a participação dos/as alunos/as é
obrigatória, aplicando-se às mesmas o dever de frequência e assiduidade. Contudo, compete ao/à
Diretor/a de Turma, ouvido o Conselho de Turma, fundamentar a exclusão dos/as alunos/as que,
por motivos disciplinares, possam ficar impedidos de participar nas visitas e assegurar a sua
ocupação plena.
A organização e a realização destas atividades obedecem a um regulamento próprio. (Anexo 2)

16.
AVALIAÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DO
CURRÍCULO
Esta avaliação terá como finalidade verificar a eficácia e a adequação do plano, acompanhando o
desenvolvimento das atividades curriculares e avaliando os efeitos produzidos ao nível do sucesso
dos/as alunos/as. Realizar-se-ão análises comparativas entre os resultados obtidos no final cada
período e cada ano letivo e os obtidos nos períodos/anos letivos anteriores as quais originarão uma
reflexão crítica, identificando pontos fortes e fracos do Agrupamento e, consequentemente,
recomendações para o futuro que visem adequar melhor a organização escolar e os seus recursos
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ao contexto educativo, nomeadamente ao nível das práticas pedagógicas, responsabilizando
todos/as pela melhoria das aprendizagens dos/as alunos/as.
Neste sentido, a avaliação do PEDC deve ter lugar no Conselho Pedagógico, no final de cada ano
letivo. Serão efetuadas reformulações em função da avaliação efetuada.
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Anexo 1
Critérios específicos de avaliação
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Anexo 2

Regulamento das visitas de estudo

Uma visita de estudo é uma atividade decorrente do projeto educativo de escola e enquadrável
no âmbito do desenvolvimento dos projetos curriculares de escola/agrupamento e de turma
quando realizada fora do espaço físico da escola ou da sala de aula.
As

visitas

de

estudo

devem

promover

competências

transversais

e

estimular

a

interdisciplinaridade.
As visitas de estudo decorrem do Projeto Educativo (PE) e enquadram-se no âmbito do PAA e
do Plano da Turma.
Consideradas as características pedagógicas e didáticas das visitas de estudo, assim como a
sua integração nos documentos orientadores da vida escolar, a participação dos/as alunos/as é
obrigatória, aplicando-se às mesmas o dever de frequência e assiduidade. Contudo, compete
ao/à diretor/a de turma, ouvido o conselho de turma, fundamentar a exclusão dos/as alunos/as
que, por motivos disciplinares, possam ficar impedidos de participar nas visitas e assegurar a
sua ocupação plena.
1. Proposta, aprovação e autorização
1.1. As visitas de estudo são aprovadas pelo Conselho Pedagógico, passando a integrar o
Plano da Turma e o Plano Anual de Atividades.
1.2. As propostas de visitas de estudo não previstas no Plano Anual de Atividades serão
apresentadas antecipadamente ao Conselho Pedagógico que procederá à sua aprovação,
desde que o respetivo Conselho de Turma as considere significativas para a aquisição de
competências ou conhecimentos previstos no currículo e cumpram as restantes orientações
previstas no presente regulamento.
1.3 A realização das visitas de estudo deve ser prevista para o primeiro e segundo períodos
letivos. No terceiro período apenas poderão ser realizadas visitas de estudo a título muito
excecional e devidamente justificadas
2 .Organização
2.1 - Todas as visitas de estudo devem ser planificadas tendo em consideração a sua
relevância pedagógica e formativa.
2.2 - A organização de visitas de estudo é assegurada pelos/as professores/as responsáveis, a
quem compete:
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✓ Antes da Visita de Estudo
a) planificar a visita de estudo, a entregar na Direção um documento, onde conste:
Objetivos;
Disciplinas envolvidas;
Público-alvo;
Local a visitar;
Data;
Docentes acompanhantes;
Orçamento provável:
b) estabelecer os contactos com os locais a visitar e solicitar ao Chefe dos Serviços de
Administração Escolar que proceda ao contrato de transporte.
c) solicitar aos/às Diretores/as de Turma que enviem aos/às Encarregados/as de Educação a
informação sobre a visita de estudo, e o pedido de autorização (em modelo próprio);
d) recolher, junto do DT, as autorizações escritas devidamente assinadas pelos/as
encarregados/as de educação.
e) garantir professores/as acompanhantes, envolvendo, de preferência, os/as professores/as
da turma sem componente letiva no dia da visita ou que lecionem as turmas envolvidas na
mesma.
f) elaborar um guião de exploração do(s)local (locais) a visitar e entregar aos/às alunos/as;
g) elaborar e entregar na Direção, Secretaria (à responsável pela ASE) e PBX a lista dos/as
alunos/as e professores/as participantes na visita de estudo;
Se a visita de estudo implicar custos financeiros, estes serão suportados pelos/as
encarregados/as de educação dos/as alunos/as. Excetuam-se desta situação os/as alunos/as
do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico que beneficiam de escalão da ASE, sendo o custo das visitas
de estudo custeadas em 20€ por ano para os/as alunos/as com escalão A e 10€ para os/as
alunos/as com escalão B 3. Nos restantes casos, caso a escola não disponha de verbas
disponíveis, os encargos serão assumidos pelos/as encarregados/as de educação. Nestes
casos, os/as professores/as organizadores/as, em colaboração com o diretor de turma, deverão
transmitir a informação necessária à técnica da ASE.
3

De acordo com o previsto no Despacho 5296/2017, de 16 de junho..
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O/a professor/a organizador/a deverá receber a quantia estipulada e proceder à entrega desse
valor nos Serviços Administrativos, até ao dia da visita de estudo.
✓ Durante a visita de estudo
a) providenciar a assinatura dos/as alunos/as participantes (em documento próprio)
b) em colaboração com os/as restantes professores/as acompanhantes, garantir a segurança
e comportamento adequado dos/as alunos/as participantes.
c) manter-se contactáveis durante a visita.
d) participar à Direção, à chegada à escola, qualquer incidente ocorrido durante a visita. Os
danos que tenham sido causados pelos/as alunos/as no decorrer da visita e não estejam
cobertos pelo Seguro Escolar serão da responsabilidade dos/as respetivos/as encarregados/as
de educação ou dos/as alunos/as, caso sejam de maior idade.
e) Os/as alunos/as sem autorização para a visita de estudo cumprirão o seu horário normal ou
serão integrados em atividades de ocupação.
f) Os/as alunos/as com autorização para a visita de estudo mas que, sem aviso prévio, não
compareçam a esta atividade, terão falta de presença a todas as disciplinas coincidentes com o
horário da visita de estudo, devendo proceder à justificação escrita dessa ausência junto do/a
Diretor/a de Turma, que dará conhecimento dos motivos da falta aos/às professores/as
organizadores/as.
g) Quando a visita não ocupar a totalidade do dia, alunos/as e professores/as cumprirão o resto
do seu horário. Se esta atividade terminar na hora de almoço, deve-lhes ser concedido um
tempo letivo para esse efeito.
✓ Os/as professores/as acompanhantes devem:
a) Permutar com docentes da sua Área Disciplinar ou com outros/as docentes do conselho de
turma, as aulas a lecionar em turmas que não participam na visita;
b), Deixar, no respetivo livro de ponto, atividades para os/as alunos/as não envolvidos/as, das
turmas que participam na visita, caso as permutas não sejam possíveis.
✓ A presença de docentes em visita de estudo não implica “falta” ao serviço letivo,
devendo ser registado no livro de ponto o seguinte texto:
c) Professores/as que participam na visita, deverão proceder da seguinte forma:
i. Numerar, normalmente a aula nas turmas que participam e sumariar “Visita de Estudo X”;
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ii. Sumariar “Participação na Visita de Estudo X, das turmas YYY” no caso das turmas com as
quais o/a docente tinha aulas e não integram a(s) visita(s), não havendo lugar à numeração da
respetiva lição . Caso as atividades letivas, sejam asseguradas por um/a docente da mesma
área disciplinar, haverá lugar à numeração das aulas.
d) Os/as professores/as com turmas envolvidas mas que não participam na visita, deverão
proceder da seguinte forma:
i) Sumariar e numerar a lição, caso tenham alguns/mas alunos/as, não devendo contudo
lecionar novos conteúdos.
ii) Sumariar “Visita de estudo X” e não numerar a lição , caso não tenham alunos/as.
✓ Após a visita
a) - Após a realização da visita de estudo, compete aos/às professores/as organizadores/as
avaliar a atividade. A avaliação é feita através do preenchimento de um formulário próprio e
será enviado, por email, à coordenadora TEIP no prazo de 10 dias úteis após a visita.
b) - A avaliação da atividade deve ser apresentada e analisada em Conselho de Turma e
integrada no Plano Próprio da Turma.
c) – Os/as professores/as organizadores/as deverão entregar, igualmente, à Coordenadora
TEIP as autorizações dos/as EE, a lista de presenças, devidamente assinada pelos/as
alunos/as e professores/as participantes, bem como o inquérito de satisfação.

Aprovado em reunião de conselho pedagógico de 2 de outubro de 2020

A presidente do Conselho Pedagógico
______________________________________________
(Manuela Mendes Miranda
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