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Por projeto curricular entende-se a forma particular como, em cada contexto, se 

reconstrói e se apropria um currículo face a uma situação real, definindo opções 

e intencionalidades próprias, e construindo modos específicos de organização e 

gestão curricular, adequados à consecução das aprendizagens que integram o 

currículo para os alunos concretos daquele contexto.  

Carmen & Zabalza, 1991 
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1 - Introdução 

 

O Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

91/2013 de 10 de julho e pelo Decreto-Lei n.º176/2014 de 12 de dezembro definem os princípios 

orientadores a respeitar na organização e gestão do currículo e avaliação no Ensino Básico. 

As orientações organizacionais baseiam-se no despacho normativo de lançamento do ano letivo e na 

legislação relativa às matrículas, constituição de turmas e calendário escolar. 

A construção do Plano de Estudos do Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras visa definir as 

orientações que lhe permite, considerando as metas curriculares e os programas, decidir a duração dos 

tempos letivos das disciplinas, a gestão das cargas curriculares e as opções nas ofertas obrigatórias ou 

complementares. Permite também concretizar as atividades de promoção do sucesso escolar, tendo por 

base critérios de melhoria de aprendizagem dos alunos. Esta concretização da autonomia pedagógica e 

organizativa exige uma boa gestão dos recursos. Assim, estabelece as orientações para potenciar as 

atividades que melhor promovem o sucesso escolar, bem como os recursos a afetar às mesmas.  

O Plano de Estudos do Agrupamento estrutura-se de acordo com a filosofia e os princípios 

estratégicos do seu Projeto Educativo e define-se como documento operacionalizador dessa filosofia e 

dessa estratégia, procurando articular saberes, através de processos de reflexão e de participação, tendo 

em conta as especificidades do meio escolar e a sua envolvente social e económica.  

O Plano visa assim, através da reflexão colaborativa de todos os intervenientes no processo 

educativo, constituir-se num documento facilitador de dinâmicas de mudança. 

O Plano de Estudos do Agrupamento serve também de matriz referencial para a elaboração do Plano 

de Trabalho de Turma (PTT), de acordo com as características da turma a quem se destina. 
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2 - Gestão dos Currículos e Atividades Educativas 

 

Os planos do 1º, 2º e 3º ciclo aprovados pelo Agrupamento baseiam-se no Decreto-Lei n.º 139/2012 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 

176/2014 de 12 de dezembro. 

2.1. Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar 

As principais orientações da Educação Pré-escolar estão consagradas no Despacho n.º 5220/97 de 4 

de agosto (orientações curriculares para a educação pré-escolar) e no Ofício circular n.º 

17DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro da DGIDC (gestão do currículo na educação pré-escolar) e Circular 

n.º 4 DGIDC/DSDC/2011 de 11 de abril. As orientações neles contidas articulam-se com o Decreto-Lei n.º 

421/2001 de 30 de agosto (perfil específico de desempenho profissional do educador de infância), 

devendo também ter em consideração as metas de aprendizagem definidas para o final da educação pré-

escolar.  

O desenvolvimento curricular é da responsabilidade de cada Educador e terá em conta: 

           a) os objetivos pedagógicos; 

           b) a organização do ambiente educativo; 

           c) as áreas de conteúdo; 

           d) a continuidade educativa; 

           e) a intencionalidade educativa, adequando a prática às necessidades dos alunos. 

As áreas curriculares do Ensino Pré-escolar têm como objetivo a realização de aprendizagens 

significativas, aquisição de competências com vista à formação integral das crianças, através da 

articulação e da contextualização dos saberes. 

 
Quadro 1 - Educação Pré-Escolar 

Orientações curriculares Carga horária semanal 

Áreas 

Expressão e 
comunicação 

Motora 

25h 

(5d X 5h) 

Dramática 

Plástica 

Musical 

Oralidade/escrita 

Matemática 

Conhecimento do Mundo 

Formação Pessoal e Social 
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2.2. Currículo do 1º. Ciclo do Ensino Básico 

As orientações para a gestão curricular são definidas de acordo com o anexo I do Decreto-Lei n.º 

91/2013 que, também, define os tempos mínimos semanais para a lecionação dos programas. 

Quadro 2 - 1º. Ciclo do Ensino Básico 

Componentes do Currículo 
Carga horária semanal 

1º, 2º e 4º anos 3º ano 

Português 8h 8h 

Matemática 7,5h 7,5h 

Estudo do Meio 4h 4h 

Inglês - 2h 

Expressões: Artísticas e Físico-motoras. 3h 3h 

Apoio ao Estudo 1,5h 1,5h 

Educação para a Cidadania – Oferta complementar 1h 1h 

Educação Moral e Religiosa 1     1h 1h 

Total 25 (26)h 27(28)h 

Atividades de enriquecimento curricular   

Ensino do Inglês 2x1h ___ 

Atividade Física Desportiva 3x1h 3x1h 

Total 5h 3h 

 

 

2.2.1. Orientações para a Oferta Complementar e Apoio ao Estudo 

 A Educação para a Cidadania é um espaço privilegiado de diálogo e reflexão sobre experiências 

vividas e preocupações sentidas pelos alunos e sobre questões relativas à sua participação individual e 

coletiva na vida da turma, da escola e da comunidade.  

             Integram esta disciplina, os seguintes temas: 

 Educação financeira (planeamento e gestão do orçamento) 

 Educação para o desenvolvimento 

 Segurança e Saúde 

 Empreendedorismo/Programa Junior Achievement, Portugal – “A família” e “A comunidade”. 

O Apoio ao Estudo visa essencialmente promover a apropriação, pelos alunos, de métodos de 

estudo, de trabalho e de organização, assim como o desenvolvimento de atitudes e capacidades que 

favoreçam uma crescente autonomia na realização das suas próprias aprendizagens e visando 

prioritariamente o reforço no apoio nas disciplinas de Português e de Matemática.  

                                                
1 De carater facultativo, nos termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 139/2012 
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2.2.2. Orientações para as Atividades de Enriquecimento Curricular (1º ciclo) 

As Atividades de Enriquecimento Curricular preconizadas visam criar nos alunos um sentimento de 

pertença, proporcionando-lhes o enriquecimento do currículo, de carácter facultativo e de natureza 

eminentemente lúdica e cultural, incidindo, nomeadamente, nos domínios desportivo e científico 

(Atividade Físico e Desportiva e Ensino do Inglês à exceção do Inglês no 3º ano que integra o currículo). 

2.3. Currículo do 2.º Ciclo do Ensino Básico 

O currículo do 2º ciclo do Ensino Básico assenta nas Áreas disciplinares, na Oferta Complementar – 

Educação para a Cidadania, no Apoio ao Estudo, na disciplina de Educação Moral e Religiosa e em 

Atividades de Enriquecimento, estas duas últimas facultativas.  

                                                        Quadro 3 - 2º. Ciclo do Ensino Básico 

Componentes do currículo 

Carga horária semanal 

(x45 minutos) 

5º ano 6º ano Total ciclo 
Áreas  

Línguas e Estudos Sociais 12 12 24 

Português 2+2+2 2+2+2 12 

Inglês 2+1 2+1 6 

História e Geografia de Portugal 2+1 2+1 6 

Matemática e Ciências 9 9 18 

Matemática 2+2+2 2+2+2 12 

Ciências Naturais 2+1 2+1 6 

Educação Artística e Tecnológica 6 6 12 

Educação Visual  

Educação Tecnológica 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

Educação Musical 2 2 4 

Educação Física 
3 

2+1 

3 

2+1 
6 

Educação e Cidadania (b) 1 1 2 

Educação Moral e Religiosa (a) 1 1 2 

Total (tempo a cumprir) 31 (32) 31 (32) 62 (64) 

Apoio ao Estudo (c) 1+1+1+1+1 1+1+1+1+1 10 

Atividades de enriquecimento (facultativo)    

 

(a) Disciplina de frequência facultativa 

(b) Oferta complementar de frequência obrigatória para os alunos 

(c) Oferta obrigatória para a escola e frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação do 

conselho de turma com o acordo dos encarregados de educação. 

 

2.3.1. Orientações para Apoio ao Estudo 

  O apoio ao estudo no 2º ciclo é de frequência obrigatória para os alunos propostos pelo Conselho 

de Turma desde que obtido o acordo dos encarregados de educação, conforme artigo 13.º do Decreto-Lei 

n.º 139/2012 de 5 de julho. 
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  O apoio ao estudo destina-se: 

a) aos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008;  

b) aos alunos que beneficiam de planos de acompanhamento pedagógico (PAP) previstos no 

Despacho Normativo n.º 24-A/2012 de 6 de dezembro; 

c) aos alunos que revelam necessidades de acompanhamento suplementar e /ou de um trabalho 

mais individualizado, constituindo grupos de homogeneidade relativa em termos de 

desempenho escolar. 

2.4. Currículo do 3º. Ciclo do ensino básico  

O currículo do 3º. ciclo do Ensino Básico assenta nas Áreas disciplinares, na Oferta Complementar – 

Educação para a Cidadania, na disciplina de Educação Moral e Religiosa e em Atividades de 

Enriquecimento, estas duas últimas facultativas. 

Quadro 4 – 3º. Ciclo do Ensino Básico 

  Carga horária semanal (x45 minutos) 

Componentes do currículo 
7º ano 8º ano 9º ano 

Total 

ciclo            Áreas curriculares disciplinares  

 Português 5 

2+2+1 

5 

2+2+1 

5 

2+2+1 
15 

 Línguas Estrangeiras 6 5 5 16 

 Inglês 2+1 1+1 2+1 8 

 Língua Estrangeira 2 (Francês/Espanhol) 2+1 2+1 2 8 

 Ciências Humanas e Sociais 5 5 6 16 

 História 2+1 1+1 2+1 8 

 Geografia 1+1 2+1 2+1 8 

 Matemática  5 

2+2+1 

5 

2+2+1 

5 

2+2+1 
15 

 Ciências Físicas e Naturais 6 6 6 18 

 Ciências Naturais (a) 2+1 2+1 2+1 9 

 Físico-Química (a) 2+1 2+1 2+1 9 

 Educação Artística  3 3 3 9 

 Educação Visual  2 2 2+1 7 

 Comunicação Visual (b) 1 1 - 2 

 Educação Física 3 

2+1 

3 

2+1 

3 

2+1 
9 

 Tecnologias de Informação e Comunicação 1 1 - 2  

 Educação e Cidadania (c) 1 1 1 3 

 Educação Moral e Religiosa (d) 1 1 1 3 

 Total (tempo a cumprir) 
35 (36) 34 (35) 35 (36) 

103 

(106) 

 Atividades de enriquecimento (facultativo)     

 
(a) Desdobramento – cada turma usufrui, semanalmente, de 45m a Ciências Naturais +45m a FQ, para trabalho experimental 

(b) Disciplina oferta de escola de frequência obrigatória para os alunos 

(c) Oferta complementar de frequência obrigatória para os alunos 

(d) Disciplina de frequência facultativa 
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2.4.1. Orientações para a disciplina de oferta de escola - 3º ciclo 

A disciplina Comunicação Visual é a disciplina de oferta de Escola para as turmas do 7º e 8º ano. 

Com esta disciplina, pretende-se acentuar uma visão abrangente que integre a aprendizagem da 

linguagem das artes plásticas, numa perspetiva que valorize: 

 a criatividade, 

 a comunicação, 

 o património artístico, histórico e contemporâneo. 

2.5. Orientações para a oferta complementar no 2º e 3º ciclo 

 A disciplina de Educação e Cidadania constitui-se como oferta complementar para todas as 

turmas dos 2º e 3º ciclos e visa desenvolver, reforçar e aprofundar conhecimentos relacionados com as 

seguintes temáticas: 

 educação para a saúde e sexualidade de acordo com as orientações legais (Lei n.º 60/2009 e 

Portaria Regulamentar n.º 196-A/2010); 

 educação ambiental; 

 educação para o consumo; 

 educação para a sustentabilidade; 

 conhecimento do mundo do trabalho e das profissões e educação para o empreendedorismo 

(Programa Junior Achievement, Portugal); 

 educação para os direitos humanos; 

 educação para a igualdade de oportunidades; 

 educação para a solidariedade; 

 educação rodoviária; 

 educação para os media; 

 dimensão europeia da educação. 

2.6. Orientações para as Atividades de Enriquecimento Curricular (2º e 3º ciclo) 

São atividades de natureza predominantemente cultural e lúdica e incidem nos domínios 

desportivos, artístico, científico e tecnológico, e de ligação da escola com o meio. 

Cumprem os seguintes objetivos: 

 reforçar o gosto pela prática regular da atividade física; 

 valorizar o sentido de cooperação com os outros; 

 melhorar a autoestima; 

 promover novas aquisições em áreas complementares do saber; 

 desenvolver uma atitude cultural, ambiental e estética. 

As atividades funcionam nos moldes definidos nos projetos aprovados em Conselho Pedagógico, 

conciliando as necessidades do agrupamento e os recursos humanos e físicos. 
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A frequência é facultativa quando se destina à ocupação de tempos livres e obrigatória quando 

proposta no âmbito dos PAP. 

2.7. Orientações para a construção dos Planos de Trabalho de Turma (PTT) 

No Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras, a organização do PTT tem como princípios 

orientadores a interdisciplinaridade e trabalho colaborativo e organiza-se em torno dos nos seguintes 

aspetos fundamentais: 

 caracterização da turma/Diagnóstico das situações; 

 definição de um Plano de Ação; 

 avaliação/reformulação do Plano de Ação; 

 avaliação final. 

 

 

 

3 - Orientações para a avaliação das aprendizagens  

3.1. Enquadramento  

 A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e 

certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno. 

 A avaliação visa:  

 a melhoria do ensino através  da verificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades 

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

globalmente fixadas para o nível do ensino básico; 

 conhecer o estado do ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino das diversas 

disciplinas aos objetivos curriculares fixados. 

 Deve ser utilizada por professores e alunos para, em conjunto, melhorar o ensino, a formação dos 

alunos e suprir as dificuldades de aprendizagem. 

3.1.1. Objeto da avaliação 

A avaliação incide sobre as aprendizagens e as metas curriculares.  

As metas a atingir ao longo da escolaridade obrigatória e em cada ano identificam os desempenhos 

que traduzem os conhecimentos a adquirir e as capacidades que se querem ver desenvolvidas, respeitando 

a ordem de progressão da sua aquisição. 

A avaliação abrange os domínios dos conhecimentos, das capacidades e das atitudes. A valorização 

das atitudes promove os objetivos preconizados no Estatuto de Aluno e Ética Escolar, nomeadamente o 

mérito, a assiduidade, a responsabilidade, a disciplina, a integração dos alunos na comunidade educativa 

na escola, a sua formação cívica, o cumprimento da escolaridade obrigatória, o sucesso educativo e a 

efetiva aquisição de conhecimentos e capacidades. 
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As aprendizagens de caráter transversal e de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da 

educação para a cidadania, da compreensão e expressão em língua portuguesa e da utilização das 

tecnologias de informação e comunicação, constituem objeto de avaliação em todas as disciplinas e áreas 

curriculares. 

3.1.2. Princípios orientadores da avaliação: 

 consistência entre os instrumentos de avaliação e os resultados pretendidos 

 primazia da avaliação formativa (valorização dos processos de autoavaliação regulada) 

 valorização da evolução do aluno ao longo de cada ano e de cada ciclo 

 transparência do processo de avaliação 

 utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados 

Os critérios de avaliação mencionados constituem referências comuns, no interior de cada 

estabelecimento, sendo operacionalizados pelo educador no Pré-Escolar, pelo professor titular da turma, 

no 1º Ciclo e pelo Conselho de Turma nos 2º e 3º Ciclos, no âmbito do respetivo Plano de Trabalho da 

Turma - PTT. 

3.1.3. Legislação de suporte 

No Pré-escolar as aprendizagens são avaliadas com base nas Orientações Curriculares enquadradas 

pelo Despacho nº 5220/97 de 4 de Agosto. 

No 1º, 2º e 3º ciclo as principais orientações e disposições relativas à avaliação das aprendizagens 

estão previstas no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho com as alterações do DL n.º 91/2013, de 10 de 

julho legalmente enquadradas pelo Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro e pelo Decreto-

Lei nº 176/2012, de 2 de agosto. 

3.2. Processo de avaliação 

Numa perspetiva globalizante, em cada disciplina, os critérios de avaliação assumem um carácter 

integrador, visando os alunos como um todo. São definidos considerando as metas curriculares, tendo em 

conta o calendário da sua implementação constante no anexo I dos Despacho nº 15971/2012 de 14 de 

dezembro. Na sua aplicação, deverá ter-se em conta a progressão e a evolução das aprendizagens e 

também os contextos situacionais e programáticos disciplinares, consubstanciados no PTT. 

3.2.1. Modalidades de Avaliação 

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

formativa e avaliação sumativa. 

Avaliação Diagnóstica 

Realiza-se sempre que seja considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de 

diferenciação pedagógica. 
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Avaliação formativa 

É a principal modalidade de avaliação do ensino básico e assume caráter contínuo e sistemático. 

Permite obter informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de 

processos e estratégias. 

Avaliação sumativa 

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

pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação, e inclui: 

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

administração dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas; 

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 nos 4º, 6º e 9º 

anos, as quais incidem, respetivamente, sobre os conteúdos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos nas disciplinas de 

Português, Matemática e na disciplina de PLNM. 

 

Quadro 5 - Tipos de avaliação, finalidades, periodicidade, objetivos, a ênfase, os intervenientes e 

instrumentos específicos 

Tipos de Avaliação 

Diagnóstica Formativa Sumativa 

F
in

a
li
d
a
d
e
s 

. Obter indicações para apoiar 
o processo educativo de modo 
a sustentar o sucesso dos 
alunos; 
. Determinar a posição dos 
alunos no início de uma 
unidade de ensino, período ou 
ano; 
. Determinar as dificuldades de 
aprendizagem. 

. Regular o ensino e a 
aprendizagem; 
. Informar o professor, o aluno, o 
Encarregado de Educação e os 
restantes intervenientes sobre o 
desenvolvimento das 
aprendizagens e competências; 
. Permitir a revisão e o 
melhoramento dos processos de 
ensino/aprendizagem. 

. Informar o aluno e o 
encarregado de educação 
sobre o desenvolvimento das 
aprendizagens e competências 
definidas para cada disciplina 
e área disciplinar; 
. Tomar decisões sobre o 
percurso escolar do aluno. 
 

P
e
ri

o
d
ic

id
a
d
e
 

. Pode ocorrer em qualquer 
momento do ano letivo quando 
articulada com a avaliação 
formativa. 

. Tem carácter contínuo e 
sistemático 

. Ocorre no final de cada 
período letivo, de cada ano 
letivo e de cada ciclo. 

O
b
je

ti
v
o
s 

. Adotar estratégias de 
diferenciação pedagógica; 
. Contribuir para a elaboração 
do Projeto Curricular de 
Turma; 
. Permitir o reajustamento do 
Projeto Curricular de Turma 
em função das necessidades 
educativas dos alunos. 

. Fornecer ao professor, ao 
aluno, ao Encarregado de 
Educação e aos restantes 
intervenientes informação sobre 
o desenvolvimento das 
aprendizagens e competências. 
 

. Proporcionar um juízo 
globalizante sobre o 
desenvolvimento das 
aprendizagens do aluno e das 
competências definidas para 
cada área curricular. 
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Tipos de Avaliação 

Diagnóstica Formativa Sumativa 

Ê
n
fa

se
 . Facilita a integração escolar 

do aluno; 
. Apoia a orientação escolar e 
vocacional. 
 

. Permite rever e melhorar os 
processos de trabalho. 

. Sintetiza as informações 
recolhidas sobre o 
desenvolvimento das 
aprendizagens e 
competências; 
. Permite a tomada de 
decisões sobre o percurso 
escolar do aluno; 
. Informa o aluno e o 
Encarregado de Educação 
sobre a aquisição das 
aprendizagens e 
desenvolvimento das 
competências. 

In
te

rv
e
n
ie

n
t

e
s 

Aluno; 
- Educadores de Infância 
. Professores; 
. Docentes de Educação 
Especial;  

Aluno; 
. Professor; 
. Conselho de docentes; 
. Docentes de Educação Especial;  
. Encarregados de Educação. 

Aluno; 
. Professores; 
. Conselho de docentes; 
. Docentes de Educação 
Especial;  
 

In
st

ru
m

e
n
to

s 

. Observações diretas e 
indiretas; 
. Fichas de avaliação 
diagnóstica; 
. Questionários / Entrevistas 

. Fichas de avaliação formativa; 

. Grelhas/ Tabelas; 

. Registos estruturados; 

. Observações diretas e 
indiretas; 
. PIT/ Contratos 
. Auto e heteroavaliação 
. Trabalhos individuais e em 
grupo 

. Fichas de avaliação 
sumativa; 
. Portefólios; 
. Processo individual do aluno. 
. Auto e heteroavaliação 
. Trabalhos individuais e em 
grupo 
 

 

No pré-escolar a informação resultante da observação-avaliação, expressa-se de forma descritiva 

em todas as áreas e domínios das Orientações Curriculares. 

No 1º ciclo, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se de forma descritiva em 

todas as disciplinas, com exceção das disciplinas de Português e de Matemática no 4.º ano de 

escolaridade, a qual se expressa numa escala de 1 a 5. 

No 2º e 3º Ciclo exprime-se numa escala de 1 a 5 em todas as disciplinas.  

A avaliação da componente curricular complementar, Educação para a Cidadania, resulta da 

decisão do conselho de turma sob proposta apresentada do Diretor de Turma.  

A avaliação do Apoio ao Estudo consiste na verificação dos progressos dos resultados dos alunos 

que foram indicados pelo Conselho de Turma.  

A avaliação sumativa interna é da responsabilidade do professor titular da turma em articulação 

com o respetivo conselho de docentes, no 1º ciclo, e dos professores que integram o conselho de turma, 

no 2º e 3º ciclo, reunindo, para o efeito, no final de cada período. 
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A avaliação sumativa interna, no final do 3º período, implica: 

 apreciação global das aprendizagens realizadas, dos conhecimentos adquiridos e capacidades 

desenvolvidas pelo aluno ao longo do ano letivo; 

 a decisão sobre a transição, exceto no 4º, 6º e 9º anos, cuja aprovação depende ainda da 

avaliação sumativa externa, que compreende a realização de provas finais as quais incidem, 

respetivamente, sobre os conteúdos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos nas disciplinas de Português, 

Matemática e na disciplina de PLNM; 

 a verificação das condições de admissão às provas finais no 9º ano e à 2ª fase das provas nos 4º 

e 6º anos. 

 A avaliação sumativa interna é realizada através da avaliação no final de cada período letivo ou de 

provas de equivalência à frequência.  

 As provas de equivalência à frequência e a avaliação sumativa externa seguem as respetivas 

disposições legais definidas em suporte legislativo. 

3.2.2. Instrumentos/verificação da avaliação  

 São utilizados os seguintes instrumentos: 

 observação direta/participação no trabalho de aula; 

 registos de participação oral e escrita; 

 trabalhos individuais e em grupo; 

 trabalhos de casa ou extra-aula; 

 caderno diário; 

 materiais específicos; 

 fichas de avaliação formativa; 

 fichas de avaliação sumativa; 

 grelhas/tabelas de registos de observação; 

 fichas de auto e heteroavaliação; 

 relatório de atividade Moodle. 

A autoavaliação dos alunos assume especial importância como mecanismo regulador da 

aprendizagem que promove a responsabilização dos alunos pelo seu percurso escolar. 

3.2.3. Critérios de Classificação 

A avaliação é um processo contínuo que deve ter em conta capacidades, conhecimentos e 

atitudes. 
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Constituem referenciais para a avaliação sumativa interna: 

Quadro 6 – Referenciais da avaliação sumativa 

Conhecimentos Aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos 

 

 

 

 

 

 

Atitudes 

e 

Valores 

Participação/ Cooperação 

- Intervenção de forma adequada 

- Respeito pelas ideias dos outros 

- Espírito de interajuda 

- Adesão e realização das atividade propostas 

- Registos das aulas 

Responsabilidade 

- Assiduidade /Pontualidade 

- Materiais adequados 

- Hábitos de trabalho 

- Cumprimento das normas estabelecidas no RI 

Interesse e empenho 

- Curiosidade pelo saber 

- Pertinência das questões 

- Acompanhamento das atividades 

Autonomia 

- Realização de tarefas por iniciativa própria 

- Expressão de ideias próprias 

- Fundamentação das intervenções 

 

3.2.4. Notação a utilizar 

No Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras é adotada a seguinte nomenclatura: 

Quadro 7 – Escala de notação 

Ciclo de ensino Nomenclatura de classificação 

Pré - escolar 

Adquirido 

Em aquisição 

Não adquirido 

 

1º, 2º e 3º ciclo 

Insuficiente – de 1 a 49% 
Nível 1 (0 - 19%) 

Nível 2 (20 - 49%) 

Suficiente – de 50 a 69% Nível 3 

Bom – de 70 a 89% Nível 4 

Muito Bom – 90% ou superior Nível 5 

 

3.2.5. Fichas de registo de avaliação 

As fichas de registo de avaliação contêm de forma sumária os elementos relativos ao 

desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes do aluno e são entregues no final de cada 

período escolar aos pais ou aos encarregados de educação. 

(A pedido do interessado, as fichas de registo de avaliação serão entregues ao progenitor que não 

resida com o aluno menor de idade.) 
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3.3. Efeitos da avaliação sumativa  

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 desenvolvido as 

capacidades definidas para cada ciclo de ensino. 

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

reorientação do percurso educativo do aluno e renovação de matrícula. 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa, o Apoio ao Estudo e as disciplinas de oferta 

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

3.3.1. Medidas de promoção de Sucesso Escolar 

Ao longo do ano letivo, sempre que no decurso da avaliação sumativa um aluno apresenta um ou 

mais níveis inferiores a 3 é implementado um plano de acompanhamento pedagógico (PAP). Este 

instrumento de promoção de sucesso escolar formaliza diferentes estratégias envolvendo a escola, o aluno 

e a família, num compromisso assumido por todos. 

 3.3.2. Decisão de retenção/ progressão 

Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos para um ano não terminal de ciclo que, 

fundamentadamente, comprometam a aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades 

definidas para um ano de escolaridade, o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho de 

docentes, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, pode, a título excecional, determinar a retenção 

do aluno no mesmo ano de escolaridade. 

Não há lugar a retenções no 1.º ano de escolaridade. 

A decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte é uma decisão pedagógica da 

responsabilidade do conselho de turma. Nessa decisão pedagógica deve-se ter presente os pressupostos 

dos critérios do agrupamento, nomeadamente: 

 o caráter globalizante e integrador da avaliação, 

 o  facto de visar o aluno como um todo,  

 as metas curriculares. 

Quando o aluno ainda não adquiriu conhecimentos nem desenvolveu as capacidades definidas para 

o ano de escolaridade que frequenta na decisão pedagógica a tomar deve-se ponderar se o aluno: 

 desenvolveu hábitos de trabalho; 

 revelou esforço na superação das dificuldades;  

 manifestou interesse e envolvimento nas tarefas e atividades; 

 respeitou regras e normas sociais de convivência; 

 manifestou sentido de interajuda e cooperação; 

 manifestou atitudes de compreensão e solidariedade; 

 participou nos trabalhos de grupo de forma empenhada; 

 desenvolveu organização pessoal e de materiais 
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3.3.3. Situações de Retenção 

Quando o aluno fica retido, compete ao professor titular de turma, no 1.º ciclo, e ao conselho de 

turma, no 2.º e 3.º ciclo, identificar os conhecimentos não adquiridos e as capacidades não desenvolvidas, 

as quais devem ser tomadas em consideração na elaboração do plano da turma em que o referido aluno 

venha a ser integrado no ano escolar subsequente. 

3.3.4. Incumprimento do dever de assiduidade  

O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina, logo, que definido pelo Professor 

titular ou Conselho de Turma, a retenção no respetivo ano de escolaridade, com obrigatoriedade de 

frequência até ao final do ano letivo, ou até ao encaminhamento para novo percurso formativo, caso esta 

possibilidade tenha sido considerada e assegurada.  

O aluno retido por incumprimento do dever de assiduidade desenvolve as atividades decorrentes 

do dever de frequência, no horário da turma em que se encontra inscrito, conforme o previsto no RI.  

Face à caracterização do aluno e tendo em conta, especialmente, o seu envolvimento na 

recuperação o Conselho de Turma pode, excepcionalmente, com a devida fundamentação propor a 

realização de atividades no contexto que considerar mais adequado, até ao final do ano, momento em que 

é tomada a decisão final sobre a situação escolar do aluno. Esta medida de exceção proposta pelo 

Conselho de Turma é validada pelo Conselho Pedagógico.  

3.3.5. Restrições à frequência: Reorientação do percurso educativo dos alunos 

Os alunos retidos no 2º e 3º ciclo, com duas retenções no mesmo ciclo ou três retenções durante o 

seu percurso escolar, poderão ser encaminhados para a oferta educativa que melhor se adeque aos seus 

interesses e capacidades. Esta reorientação do percurso escolar dos alunos pressupõe o acompanhamento 

pelo SPO e o comprometimento e concordância do Encarregado de Educação. 

3.4. Situações especiais 

3.4.1. Alunos abrangidos pela modalidade da Educação Especial 

Os alunos de educação especial são avaliados de acordo com o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de 

janeiro e o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro. 

Assim, os alunos que tenham no seu PEI as adequações no processo de avaliação devidamente 

explicitadas e fundamentadas são avaliados nos termos definidos no referido programa.  

Os alunos com Currículos Específicos Individuais não estão sujeitos ao regime de transição de ano 

escolar nem ao processo de avaliação característico do regime educativo comum, ficando sujeitos aos 

critérios específicos de avaliação definidos no respetivo programa educativo individual. 
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4 - Promoção do Sucesso Escolar 

4.1. Atividades de Apoio Educativo 

Para promover a igualdade de oportunidades e contribuir de forma intencional e sistemática para 

as metas do Projeto Educativo, o agrupamento disponibiliza respostas tendo em conta as necessidades dos 

alunos, procurando estratégias educativas mais ajustadas às necessidades destes.  

O plano estratégico considera o crédito horário da componente para a atividade pedagógica, os 

recursos humanos e os recursos físicos (salas de aula), priorizando a criação de espaços para apoio a 

grupos de alunos com dificuldades de aprendizagem privilegiando-se o Português e a Matemática enquanto 

disciplinas estruturantes. 

Assim, através da gestão da diversidade de várias modalidades de atividades de apoio educativo, 

integra e ajusta na sua prática educativa inclusiva as respostas apresentadas a seguir, de modo a permitir 

a cada aluno o desenvolvimento do seu potencial visando o sucesso educativo. 

Estas modalidades educativas procuram contribuir para a integração dos alunos e desenvolver a 

educação para a cidadania. São abertas a todos os alunos e constituem respostas educativas enquadradas, 

no âmbito do Despacho Normativo n.º 24-A/2012, para dar o seu contributo efetivo e melhorar e/ou 

resolver problemas de aprendizagem. 

4.1.1. Diferenciação Pedagógica na Sala de Aula 

 As atividades de apoio pedagógico realizam-se em sala de aula, com os seguintes objetivos: 

 preparar atividades diferenciadas para serem realizadas em trabalho individual ou em grupo,  

 realizar tarefas com acompanhamento do professor na sua execução,  

 reorganizar e/ou reforçar o trabalho em função dos resultados. 

  4.1.2. Apoio ao Estudo  

  O Apoio ao Estudo no 1º e 2º ciclo funciona de acordo com as orientações descritas nos pontos 

2.2.1 e 2.3.1 deste documento. 

4.1.3. Coadjuvação 

Sempre que possível, são disponibilizadas parcerias em sala de aula para: 

a) apoiar aluno(s) com necessidades educativas especiais  (DL n.º 3/2012) ou pequeno grupo de 

alunos no sentido de ultrapassar as suas dificuldades (DN n.º 24-A/2012); 

b) reforçar disciplinas com menor sucesso escolar através de estratégias de apoio; 

c) coadjuvação à ação do professor titular no âmbito do 1º ciclo e nas disciplinas de cariz mais 

prático (ET, EV)  e turmas com comportamento problemático. 

 
 



Plano de Estudos do Agrupamento 2015 – 2016 

19 

 

4.1.4. Apoio a Línguas e Matemática (3º ciclo) 

  A EB 2,3 Conde de Oeiras faculta reforço/apoio/desenvolvimento aos alunos do 3º ciclo a 

Português, Línguas Estrangeiras e Matemática, sempre que possível e por indicação dos Conselhos de 

Turma. 

  Estes apoios destinam-se aos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008 e pelo Despacho 

Normativo n.º 24-A/2012 ou que revelam necessidades de acompanhamento suplementar e /ou de um 

trabalho mais individualizado. 

  A frequência dos apoios é obrigatória para os alunos com PAP, abrangidos pelo Despacho 

Normativo n.º 24-A/2012 e para os indicados pelos respetivos professores, assumindo o encarregado de 

educação, neste caso, a responsabilidade da não frequência. 

Têm como objetivos: 

 contribuir para adquirir e desenvolver técnicas de estudo, 

 promover a autonomia dos alunos na organização das atividades escolares e na identificação 

das suas dificuldades, 

 apoiar o aluno no sentido de ultrapassar as suas dificuldades, 

 criar/ reforçar metodologias de trabalho, 

 fomentar um espaço privilegiado para um acompanhamento mais personalizado das tarefas de 

aprendizagem. 

4.1.5. Projeto “Saber +”  

Este projeto visa a melhoria dos resultados de Português e Matemática das turmas de 3º ciclo com 

menor sucesso. 

As turmas integram o projeto “Saber +” em Português e Matemática, tendo sido criado o 

desdobramento nestas disciplinas em grupos de homogeneidade relativa num período de 45 minutos 

semanais ao longo do ano letivo. Esta rotação é possibilitada colocando as turmas, duas a duas, com o 

mesmo horário nestas duas disciplinas. O projeto envolve três docentes de Português e três docentes de 

Matemática por cada duas turmas, que realizam trabalho de preparação, organização e avaliação conjunta 

procurando adaptar o desenvolvimento dos conteúdos aos diferentes ritmos de aprendizagem e um reforço 

mais individualizado aos alunos. 

Prevê-se para o ano letivo de 2015/16 a integração das turmas de continuidade (9ºB e 9ºC) e todas 

as turmas do 7º ano. 

4.1.6. Tutoria 

Visa o acompanhamento de alunos, individualmente ou em pequeno grupo, em função da sua 

caracterização. 

Tem como objetivos: 

 apoiar estratégias de estudo;  

 orientar e aconselhar o aluno; 

 melhorar a organização e métodos de trabalho. 
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Os alunos são propostos pelo Conselho de Turma em articulação com o Diretor de Turma e/ou 

professor de Educação Especial. 

4.1.7. Centro de Recursos 

Enquadrado no âmbito do apoio pedagógico é um espaço para os alunos realizarem os trabalhos de 

casa, trabalhos de grupo, pesquisarem informação, ajudarem-se mutuamente e colaborarem uns com os 

outros. Dispõe de uma equipa de professores para acompanhamento dos alunos.  

Tem como objetivos:  

 Apoiar na pesquisa bibliográfica, na leitura orientada, no aconselhamento de livros e na 

orientação para elaboração de trabalhos; 

 Fomentar o gosto/prazer pela leitura e pela pesquisa de informação; 

 Divulgar estratégias/métodos para recolha, seleção e tratamento de informação; 

 Promover a animação cultural. 

Constitui-se como um espaço de frequência voluntária mas, quando proposto no âmbito do Plano 

de Acompanhamento Pedagógico, a frequência torna-se obrigatória no horário estabelecido. 

4.1.8. Projetos 

4.1.8.1. Educação para a Saúde 

Este projeto compreende dois planos de intervenção:  

 Plano de Intervenção I: Diagnóstico de necessidades / interesses dos alunos; 

 Plano de Intervenção II: Programação de Atividades Diversas que possam dar resposta a 

problemas detetados e que contribuam para a aquisição de “HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL”. 

Ao longo do ano são desenvolvidas as seguintes atividades: 

Quadro 8 – Planos de Intervenção do PES 

 

 

Plano de Intervenção I Plano de Intervenção II 

- Divulgação do PES – (início do ano letivo – conselho DT) 

- Turmas de 6º e 7º ano - Aplicação de questionários aos 
alunos para definir áreas prioritárias de intervenção; 

- Turmas de 8º e 9º ano – continuidade do trabalho do ano 
anterior (tendo por base as questões dos alunos / 
atividades já desenvolvidas); 

- Recolha de dados dos alunos do 5º ao 9º ano 

- Programa Fitnessgram 

- Rastreio de saúde oral 

Ações de sensibilização: 

- Atividades integradas nos PTTs 

- Atividades promovidas pelo Projeto “Geração 
Saudável” (2º e 3º ciclo); 

- Ações de entidades diversas, como por ex. CSO, CMO e 
outras nas várias áreas da Saúde; 

- Partilha de Saberes; 

- Exposição de trabalhos. 
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4.1.8.2. Empreendedorismo/Programa Junior Achievement, Portugal 

 Este projeto inclui vários programas e desenvolve-se nos 3 ciclos em Educação para a Cidadania. 

4.1.8.3. Desporto escolar 

A oferta de Desporto Escolar compreende um total de 30 horas semanais desenvolvendo atividades 

dirigidas a todos os alunos da Escola sede, de carácter facultativo e de acordo com a disponibilidade de 

horário das turmas. 

Quadro 9 – Atividades do Desporto Escolar (atividade externa) 

Atividade Grupo equipa (público alvo) 

Voleibol 
3 grupos - Infantis A e B 

masculinos e femininos 

Basquetebol 1 grupo - Infantis femininos  

Atividades Rítmicas Expressivas 1 grupo 

Canoagem 
3 grupos - Infantis A e B 

masculinos e femininos 

Badminton 1 grupo - Todos os alunos 

Multiatividades 1 grupo - alunos NEE 

 

São ainda desenvolvidos torneios interturmas ao longo dos períodos letivos para os alunos dos 3º e 

4º ano, do 1ºciclo, e 2º e 3º ciclo conforme quadro abaixo: 

Quadro 10 – Atividades do Desporto Escolar (atividade interna) 

Ciclo Atividade Ano de escolaridade Calendário 

1º ciclo 

Jogo do Mata 

3º ano 

dezembro 

Atletismo abril 

Quintal desportivo Junho 

Jogo de Bola ao Capitão 

4º ano 

dezembro 

Caça ao tesouro abril 

Ginástica junho 

2º e  

3º ciclos 

Corrida do Km Todos os anos novembro 

Corta Mato Todos os anos dezembro 

Salto em comprimento e corrida Todos os anos fevereiro 

Ginástica de solo e de aparelhos Todos os anos março 

Corrida de Orientação Todos os anos abril 

Dança Todos os anos maio 

Desportos 

coletivos 

Andebol 5º ano maio 

Voleibol 6º ano maio 

Futebol 7º ano maio 

Basquetebol 8º ano maio 

Voleibol 9º ano maio 
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4.1.9. Atividades TIC 

 De acordo com a alínea f) do art.º 2º e o ponto 8 do art.º 6º do Despacho Normativo nº 10-A/2015 

de 19 de junho é criada a Equipa TIC que desenvolverá atividades de programação, realização de 

atividades na área das novas tecnologias para alunos e garantir maior eficiência na utilização do parque 

informático da escola. Esta equipa beneficiará de tempos resultantes do crédito horário da componente 

para a gestão e crédito para as atividades pedagógicas. 

 Em caso de necessidade podem ainda ser afetos tempos da componente não letiva dos docentes. 

4.1.10. Plano de ocupação dos tempos escolares dos alunos na ausência imprevista de professores 

 O Centro de recursos coordenará um projeto integrador de um conjunto de atividades para 

corresponder às necessidades: 

 Jornalismo 

 Banda desenhada 

 Espaço TIC 

 Atividades de leitura/escrita/dramatização 

 Jogos matemáticos 

 Jogos tradicionais 

 Histórias da História. 

Este plano integra o projeto “O CR vai à sala de aula” que complementa o espaço CR. 

 

4.1.11. Atividades de enriquecimento curricular 

Quadro 11 – Atividades de enriquecimento curricular 

Atividades 

Clube de Ciência e Ambiente 

Jornal Tagarela 

Jornal de Parede 

Clube de Banda Desenhada 

Projeto “O mel, a abelha, o Homem e a Natureza” 
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5 - Educação Especial 

 
Os apoios especializados podem implicar a adaptação de estratégias, recursos, conteúdos, 

processos, procedimentos e instrumentos, bem como a utilização de tecnologias de apoio. Portanto, não 

se trata de medidas só para os alunos, mas também de medidas de mudança no contexto escolar. 

5.1. Apoio Pedagógico Personalizado (APP) 

O Apoio Pedagógico Personalizado inclui: 

a) o reforço de estratégias a desenvolver com os alunos, no seu grupo ou turma, ao nível da 

organização, do espaço e das atividades; 

b) o estímulo e o reforço de competências e aptidões necessárias à aprendizagem; 

c) a antecipação e o reforço da aprendizagem de conteúdos lecionados no âmbito do grupo ou 

turma; 

d) o reforço e o desenvolvimento de competências específicas. 

O apoio pedagógico personalizado (APP) proposto ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008 pode ser 

prestado no seio do grupo ou da turma, em pequeno grupo ou individualizado, de acordo com as 

necessidades dos alunos. 

 Quando a avaliação das medidas o sugerir o contexto da proposta inicial deve ser ajustado, de 

forma a aumentar a eficácia da medida. 

 O APP é prestado preferencialmente pelo educador de infância, professor da turma ou da 

disciplina. No 2º e 3º ciclo, quando isto não é possível, é de continuar a privilegiar os docentes do CT da 

mesma área curricular, quando estes possuam habilitações. 

 Na atribuição das parcerias deve ser dada prioridade aos alunos que beneficiam de Currículo 

Específico Individual, de adequações curriculares, ou outras situações, depois de analisada a 

fundamentação da proposta. 

5.2. As adequações curriculares  

As adequações curriculares têm por base o currículo do regime educativo comum, embora com 

adaptações às particularidades do aluno, as quais assumem uma ou várias das seguintes estratégias: 

 reforço de determinados conteúdos ou disciplinas;  

 alterações aos tempos de aprendizagem;  

 dispensa de atividades que se revelem de difícil execução;  

 introdução de áreas curriculares específicas; 

 introdução de objetivos e conteúdos intermédios.  
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5.3. Currículos específicos 

A criação de currículos específicos individuais, no âmbito da educação especial, surge da 

necessidade de procurar soluções alternativas mais ajustadas à diversidade dos alunos com N.E.E de 

carácter permanente que, por apresentarem graves comprometimentos ao nível da sua funcionalidade, 

não podem seguir o currículo comum, exigindo por isso o desenvolvimento de um currículo mais centrado 

em conteúdos conducentes à sua autonomia pessoal e social. Isto pressupõe o desenvolvimento de 

atividades de cariz funcional, sempre que possível realizadas em contextos de vida, assim como uma 

orientação e acompanhamento no processo de transição para a vida pós-escolar, através da 

implementação de um Plano Individual de transição (PIT).  

O Currículo Específico Individual (CEI) substitui as competências definidas para cada nível de 

educação e ensino. As alterações significativas no currículo comum podem conduzir à introdução, 

substituição e eliminação de áreas curriculares, de objetivos e conteúdos.  

No 1º ciclo, tendo em conta a organização da estrutura geral do plano curricular, baseada num 

modelo de ensino globalizante, que privilegia o desenvolvimento integrado de estudos e atividades, a 

cargo de um professor único, a organização dos currículos específicos individuais tem sempre como 

referência as áreas que compõem o plano curricular comum, podendo, em função do nível de 

funcionalidade do aluno, eliminar-se algumas áreas ou acrescentar outras. 

No 2º e 3 ciclo, para estruturar e tornar coerente este tipo de resposta, desenhada em função das 

necessidades educativas dos alunos, foi construída uma matriz orientadora.  

 As diferentes áreas curriculares disciplinares desta matriz são introduzidas em função do nível de 

funcionalidade de cada aluno. As cargas horárias podem ser diferentes no currículo de cada aluno, em 

função das necessidades educativas. 

Quadro 12 - Matriz orientadora do currículo específico 

Componentes do currículo 

Áreas Curriculares Disciplinares 

Língua e Comunicação 

Comunicação em Língua Estrangeira 

Conhecimento do Mundo  

Matemática para a Vida Ativa 

Educação Visual  

Educação Tecnológica 

Educação Musical 

Educação Física 

Educação para a Cidadania 

Apoio ao Estudo 

Atividades de Vida Diária (A.V.D) 

TIC 
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5.4. Unidade de Ensino Estruturado 

Funciona na EB1 Sá de Miranda e constitui uma resposta educativa especializada para alunos que 

apresentam perturbações enquadráveis na problemática do espectro de autismo e que necessitam de uma 

intervenção mais específica, baseada num modelo de ensino estruturado de modo a facilitar o 

desenvolvimento da sua autonomia e o nível de participação junto dos pares. A Unidade funciona com dois 

professores especializados que fazem também o acompanhamento das crianças sempre que elas estão 

integradas na turma. 

 

 

 

 

6 - Orientações organizacionais  

6.1. Princípios gerais 

6.1.1. Os princípios organizativos do Agrupamento Conde de Oeiras incluem o regime e horários de 

funcionamento dos diferentes níveis de ensino, critérios de constituição de turmas, critérios de 

elaboração de horários semanais dos alunos e dos docentes e os critérios de distribuição da componente 

não letiva dos docentes em consonância com a lei em vigor.  

6.1.2. A distribuição do serviço docente é feita pelo Diretor, procurando articular com os Departamentos 

Curriculares e Conselhos de Docentes, com base nos critérios aprovados pelo Conselho Pedagógico e nas 

orientações e princípios determinados na Lei: 

a) A constituição das turmas, distribuição de serviço docente, elaboração e organização dos horários 

obedece, primordialmente, a critérios de ordem pedagógica não desrespeitando os normativos 

legais;  

b) O pessoal docente em exercício de funções é obrigado à prestação de 40 horas semanais de serviço 

nas componentes letiva, não letiva e componente de trabalho individual; 

c) O horário semanal dos docentes integra uma componente letiva e uma componente não letiva e 

desenvolve-se em cinco dias de trabalho; 

d) No horário de trabalho do pessoal docente é obrigatoriamente registada a totalidade das horas 

correspondentes à duração da respetiva prestação semanal de trabalho efetivo na escola; 

e) Para além das 25 horas de componente letiva dos docentes da Educação Pré-Escolar e docentes do 

1.º Ciclo, constam no horário 2 tempos de componente não letiva de estabelecimento (CNLE); 

f) Para além dos 1100 minutos de componente letiva dos docentes no 2º/3º ciclo constam do horário 2 

tempos de componente não letiva de estabelecimento (CNLE). Os tempos correspondentes às 

reduções ao abrigo do artigo 79º do ECD constam também dos horários dos docentes determinando 

o acréscimo correspondente à componente não letiva de estabelecimento (ponto 6, do art.º 79 do 

ECD); 
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g) A distribuição de serviço da componente não letiva será supervisionada pelo Diretor, de acordo 

com o estipulado em normativos legais em vigor e Regulamento Interno, dando prioridade 

respetivamente às necessidades dos alunos, cargos/comissões de trabalho e coordenações de 

projetos/clubes; 

h) É aconselhável a continuidade pedagógica dos educadores e docentes, bem como do Diretor de 

Turma, desde que não haja motivos que aconselhem a sua substituição (situações registadas em 

documentos oficiais ou do conhecimento do Diretor); 

i) Deve-se considerar a constituição, sempre que possível, de equipas educativas, isto é, grupos de 

docentes das diversas áreas e disciplinas a quem são atribuídas, aproximadamente, as mesmas 

turmas. Esta orientação visa facilitar o trabalho cooperativo ao nível dos Conselhos de Turma; 

j) A distribuição de níveis de escolaridade pelos vários professores do grupo de recrutamento deve ser 

equilibrada, não devendo exceder os 3 níveis a não ser em situações especiais devidamente 

fundamentadas;  

k) Os docentes obrigam-se a comunicar, por escrito, ao Diretor (ou às equipas de distribuição de 

serviço e horários) qualquer facto que implique legalmente a redução ou condicionamento na 

organização do horário. Deverá ser apresentada prova documental; 

l) Na distribuição de serviço dos docentes deverá respeitar-se a ordenação para efeitos de concurso; 

m) Sempre que necessário, poderá o Diretor alterar o horário dos alunos, pontualmente, para efeito 

de permuta ou substituição das aulas resultante das ausências dos docentes em função dos recursos 

disponíveis. 

6.2. Regimes e horários de funcionamento 

6.2.1. O pré-escolar funciona em regime normal, das 9h00 às 15h30. O período de almoço decorre das 

12h00 às 13h30.  

6.2.2. O 1º ciclo funciona em regime normal, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Durante este 

período de funcionamento, decorrem três intervalos: intervalo da manhã das 10h30 às 11h00, o intervalo 

para almoço das 12h00 às 13h30 e o intervalo da tarde 16h00 às 16h30. 

6.2.3. O 2º e 3º ciclo funcionam em regime de desdobramento das 8h15 às 16h40 e, excecionalmente, até 

às 17h30: 

a) Durante o período da manhã decorrem dois intervalos: o primeiro das 9h45 às 10h00 e o 

segundo das 11h30 às 11h40; 

b) Durante o período da tarde decorrem três intervalos: o primeiro das 13h10 às 13h25, o 

segundo das 14h55 às 15h00 e o terceiro das 16h40 às 16h45. 

6.3. Critérios para a constituição das turmas 

6.3.1. Na formação de turmas devem ser respeitados os seguintes critérios gerais: 

a) A constituição das turmas deve respeitar a heterogeneidade (idade e género). 

b) O Diretor pode, após ouvir o Conselho Pedagógico, atender a outros critérios que sejam 

determinantes para o sucesso escolar. 
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c) Em todos os níveis de educação e ensino, são respeitados os normativos legais, manter-se-á o 

grupo/turma das crianças ou alunos do ano anterior, desde que não haja motivos que 

aconselhem o contrário (situações registadas em documentos oficiais ou do conhecimento do 

Diretor ou opções das disciplinas). 

d) Os alunos cuja língua materna não seja o português devem manter-se nas mesmas turmas a 

fim de facilitar o apoio para o desenvolvimento da língua. 

e) Os alunos federados ou que integrem a modalidade de ensino articulado serão colocados 

numa turma com horário predominantemente no turno da manhã e compatível com a 

atividade desenvolvida. Para tal, devem entregar, impreterivelmente, o comprovativo de 

frequência na referida atividade aquando do ato da matrícula ou renovação de matrícula. 

Não serão atendidas situações que careçam de comprovativo nos momentos anteriormente 

referidos. 

6.3.2. Na constituição das turmas do pré-escolar devem ser respeitados os seguintes critérios: 

a) Os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças por sala, exceto 

quando se trata de um grupo homogéneo de crianças de 3 anos de idade, onde o nº por turma 

não pode ser superior a 15; 

b) No caso de integração de crianças com necessidades educativas especiais de carater 

permanente, desde que o seu PEI o preveja e o respetivo grau de funcionalidade o justifique, 

as turmas são constituídas por 20 crianças não podendo exceder mais de duas crianças com 

NEE; 

c) As crianças que frequentam 2 anos de pré-escolar no Agrupamento permanecem juntas no 2º 

ano, salvo indicação do Conselho de Docentes ou solicitação do Encarregado de Educação (EE) 

e do parecer favorável da educadora; 

d) Distribuição equitativa quanto ao nº de raparigas e de rapazes; 

e) Manter os grupos de continuidade e os grupos que frequentam o 1º ano no pré-escolar; 

f) Constituir, anualmente, 3 turmas de pré-escolar: 2 turmas com 25 e 1 com 20 crianças devido 

às dimensões mais reduzidas de uma das salas;  

g) Sempre que possível, procurar-se-á atender aos pedidos dos EE para a junção de crianças na 

mesma turma, mediante a apresentação fundamentada do pedido na altura da matrícula; 

h) As vagas existentes em cada estabelecimento de educação, para matrícula ou renovação de 

matrícula, são preenchidas atendendo às prioridades estabelecidas no Artigo 9.º do Despacho 

nº 5048-B/2013 de 12 de abril de 2013; 

i) Para preenchimento de vagas no pré-escolar depois de esgotada a lista de crianças com 5 anos 

a 31 de dezembro considera-se, para desempate, a data de nascimento das crianças sendo a 

prioridade dos mais velhos; 

j) As crianças inscritas fora de prazo integrarão, se não houver vaga, o final da lista de espera, 

com exceção das crianças cuja entrada no 1.º ciclo se verifique no ano imediatamente a 

seguir. 
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6.3.3. A constituição das turmas do 1º ciclo deve respeitar os seguintes critérios: 

a) As turmas são constituídas por um máximo de 26 alunos; 

b) No caso da turma integrar alunos com necessidades educativas especiais (NEE) de carater 

permanente e desde que o seu PEI o preveja e o respetivo grau de funcionalidade o justifique, 

essas turmas são constituídas por 20 alunos e não podem exceder o limite de 2 alunos com 

NEE; 

c) A título excecional, desde que necessário e devidamente fundamentado, poderão ser criadas 

turmas mistas, não podendo ultrapassar mais de 2 anos de escolaridade; 

d) Os alunos retidos acompanham o grupo/turma a não ser que o parecer do Conselho de 

Docentes indique o contrário; 

e) Nas turmas de continuidade, o Encarregado de Educação poderá requerer, por escrito, a 

transferência de turma do seu educando, fundamentando a razão desse pedido, até 15 de 

julho desde que haja vaga na turma pretendida ou possibilidade de permuta com um aluno 

interessado; 

f) As vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para matrícula ou renovação de 

matrícula são preenchidas atendendo às prioridades estabelecidas no Artigo 10.º do Despacho 

nº 5048-B/2013 de 12 de abril de 2013. 

6.3.4. A constituição das turmas do 2º e 3º ciclo deve respeitar os seguintes critérios: 

a) O nº máximo de alunos por turma é de 30 alunos, sendo o número mínimo de 26 para abertura 

de turma; 

b) No caso de integração de alunos com NEE de caráter permanente desde que o seu PEI o 

preveja e o respetivo grau de funcionalidade o justifique, as turmas são constituídas por 20 

alunos não podendo exceder mais de dois alunos com NEE; 

c) Respeitar a inscrição em Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) e outras confissões, 

colocando no mínimo, 10 alunos por turma; 

d) Ter em consideração as indicações fornecidas pelos Conselhos de Turma/Conselhos de 

Docentes sobre a manutenção do grupo e/ou separação; 

e) Nas turmas de continuidade, o Encarregado de Educação poderá requerer, por escrito, a 

transferência de turma do seu educando, fundamentando a razão desse pedido, no ato de 

matrícula ou renovação que será atendido mediante o parecer favorável do Conselho de Turma 

e desde que haja vaga na turma pretendida ou possibilidade de permuta com aluno 

interessado; 

f) Nas turmas do 5º ano, são consideradas as indicações do Conselho de Docentes quanto à 

continuidade ou desagregação de grupos e procurar-se-á que nenhum aluno fique isolado 

quanto à escola de proveniência; 

g) No 5º e 7º ano, sempre que possível, procurar-se-á atender aos pedidos dos EE, na renovação 

de matrícula, para a junção de alunos na mesma turma desde que não exista indicação 

contrária do Conselho de Docentes/Conselho de Turma; 
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h) No 7º ano, a formação de turmas é determinada pela escolha da 2ª língua estrangeira (Francês 

ou Espanhol); 

i) No caso do número de alunos inscritos numa língua estrangeira II ser superior ao número de 

vagas existentes, o critério de seleção será a idade, tendo prioridade os mais novos; 

j) Sempre que se verifiquem turmas com elevado índice de retenção, a distribuição dos alunos 

retidos será realizada segundo o perfil destes e de forma equitativa (situações registadas em 

documentos oficiais ou do conhecimento do Diretor e sempre que as disciplinas de opção o 

permitam); 

k) No 2.º e 3.º ciclo as vagas existentes para matrícula ou renovação de matrícula são 

preenchidas atendendo às prioridades estabelecidas nos Artigos 10.º, respetivamente, do 

Despacho nº 5048-B/2013 de 12 de abril de 2013. 

6.4. Critérios de elaboração dos horários crianças e alunos 

6.4.1. Critérios gerais 

a) A elaboração de horários considera as normas referentes à distribuição da carga horária 

semanal das disciplinas constantes nos planos curriculares. A distribuição dos tempos letivos e 

não letivos semanais é da competência do Diretor, que deverá ter em atenção as indicações 

aprovadas em Conselho Pedagógico; 

b) No pré-escolar e no 1º ciclo a componente letiva é de 25 horas distribuídas ao longo de 5 dias 

úteis; 

c) No 2º ciclo a componente letiva é de 31 tempos de 45 minutos distribuídos, acrescido da 

componente facultativa de 5 tempos de 45 para Apoio ao Estudo e de 45 para a aula de EMRC, 

ao longo de 5 dias úteis; 

d) No 7º ano a componente letiva é de 35 tempos de 45 minutos, acrescido da componente 

facultativa de 45 para a aula de EMRC, distribuídos ao longo de 5 dias úteis; 

e) No 8º ano a componente letiva é de 34 tempos de 45 minutos, acrescido da componente 

facultativa de 45 para a aula de EMRC, distribuídos ao longo de 5 dias úteis; 

f) No 9º ano a componente letiva é de 36 tempos de 45 minutos, acrescido da componente 

facultativa de 45 para a aula de EMRC, distribuídos ao longo de 5 dias úteis; 

g) O currículo de todas as turmas de 1º, 2º e 3º ciclo integra 1 tempo de Educação para a 

Cidadania (Oferta Complementar); 

h) O currículo do 7º e 8º ano integra 1 tempo de Comunicação Visual (Oferta de Escola); 

i) Nos horários dos alunos não é permitido a existência de tempos desocupados no 

desenvolvimento da distribuição dos tempos letivos em cada um dos turnos da manhã ou da 

tarde; 

j) Nos 2º e 3º ciclo, deve evitar-se a lecionação das mesmas disciplinas em tempos e/ou dias 

consecutivos; 

k) A distribuição criteriosa dos tempos letivos de cada uma das disciplinas deve evitar, tanto 

quanto possível, o lançamento de tempos letivos em dias consecutivos de disciplinas com 



Plano de Estudos do Agrupamento 2015 – 2016 

30 

 

carga horária superior a um bloco semanal, especialmente nas Línguas Estrangeiras e em 

Educação Física; 

l) As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se, no mínimo, uma hora depois de findo o 

período que a escola definiu para o almoço. 

6.4.2. Horários do pré-escolar 

Na elaboração dos horários do pré-escolar serão considerados os seguintes critérios: 

a) No horário curricular as orientações programáticas desenvolvem-se entre as 9h00 e as 15h30. A 

partir das 15h30 decorrem atividades de animação e apoio à família (caráter facultativo) de 

acordo com o plano aprovado em Conselho Pedagógico, sendo a entidade promotora a 

Associação de Pais; 

b) Das 8h00 às 9h00 decorre para os alunos que necessitem um período de acolhimento da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Oeiras (CMO); 

c) Das 7h30 às 9h00 a Associação de Pais também realiza atividades de acolhimento para os 

alunos inscritos na Componente de Animação e Apoio à Família. 

6.4.3. Horários do 1º ciclo 

a) As turmas do 1º ciclo do Agrupamento funcionam em regime normal, entre as 9h e as 17h30. 

b) No 1.º Ciclo do Ensino Básico nenhuma turma poderá ter mais de 2h letivas consecutivas, 

implicando um intervalo no turno da manhã e um intervalo no turno da tarde. 

c) A distribuição dos tempos letivos deve assegurar a concentração máxima das disciplinas mais 

estruturantes (Português e Matemática) no turno da manhã. 

d) No turno da tarde há flexibilização para as atividades de enriquecimento curricular (AEC), não 

podendo daí resultar tempos desocupados nos horários dos alunos e/ou dos professores 

titulares de turma.  

e) A oferta das AEC integra o Ensino do Inglês (2h) e Atividade Físico Desportiva (3h) em todos os 

anos de escolaridade, exceto no 3º ano em que o Inglês passa a integrar o currículo. 

f) A existir a possibilidade no 1.º Ciclo do Ensino Básico, da opção de Educação Moral e Religiosa 

deverá ocorrer além das 25 horas semanais dos alunos, funcionando após as atividades letivas, 

de modo a que os alunos sem esta opção não tenham horas desocupadas. 

6.4.4. Horários do 2º e 3º ciclo 

a) As aulas são organizadas em dois períodos consecutivos de 45 minutos (bloco) ou num período 

de 45 minutos de acordo com o currículo de cada disciplina; 

b) O desenvolvimento dos horários das turmas decorre entre as 8h15 e as 16h40 e pontualmente, 

até às 17h30. 

c) Por existir um nº de salas de aulas inferior ao nº de turmas (29 turmas para 23 salas de aula), a 

escola sede funciona em regime de desdobramento. 
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d) Nas turmas de 5º ano, a componente letiva distribui-se maioritariamente no turno da manhã 

(todas as manhãs e uma tarde ocupada), por os alunos pertencerem a uma faixa etária mais 

baixa; 

e) As turmas de 6º, 7º, 8º e 9º ano têm uma manhã livre e duas ou três tardes ocupadas conforme 

o nº de horas do currículo; 

f) Privilegiar uma sala fixa para cada turma, em todas as aulas de cariz mais teórico (Port, Mat, 

HGP, Ing.), preferencialmente no 5º ano; 

g) O período de almoço tem uma duração mínima de 60 minutos e não deve exceder os 135 

minutos; 

h) Os alunos de 5º e 6º ano têm 5 tempos semanais de Apoio ao Estudo (AE), sendo 2 desses 

tempos destinados ao reforço de Português e Matemática; 

i) Os alunos por indicação do Conselho de Turma e concordância dos EE frequentam 

obrigatoriamente o AE nos tempos indicados. Para os restantes alunos, esta frequência é de 

caráter facultativo; 

j) Os alunos do 2º ciclo podem ainda ser indicados para apoio individualizado e/ou tutorias com 

vista à recuperação das suas dificuldades e os horários terão em consideração as cargas letivas 

diárias de modo a não sobrecarregar demasiado os alunos. No 3º ciclo, os alunos por indicação 

do Conselho de Turma podem beneficiar de apoio às disciplinas onde revelam maiores 

dificuldades, em função dos recursos disponíveis, privilegiando o português, matemática e as 

línguas estrangeiras; 

k) As turmas que revelem dificuldades comportamentais e/ou de aproveitamento, poderão em 

função dos recursos disponíveis, beneficiar de coadjuvação em sala de aula; 

l) O número de tempos letivos diários não deve ser superior a 8, mas excecionalmente, poderá 

ser superior, em um dia da semana (no dia em que a carga horária é excecionalmente maior 

devem ser incluídas aulas da área das expressões e/ou disciplina facultativa EMRC); 

m) As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se 120 minutos após o início do horário de 

almoço da turma; 

n) Os alunos podem inscrever-se por sua iniciativa, em atividades de enriquecimento ou de 

Desporto Escolar ou sob proposta do Conselho de Turma com a concordância do EE como 

estratégia pedagógica; 

o) Quando por informação atempada de ausência de algum docente, poderão ocorrer alterações 

no horário dos alunos devido a permuta de aulas ou sua substituição; 

p) As turmas incluídas em projetos específicos “Saber +” na área do português e da matemática 

beneficiarão de apoio em grupo reduzido de homogeneidade relativa nas duas disciplinas. 
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6.5. Critérios de elaboração dos horários dos docentes 

6.5.1. Critérios gerais 

Procura-se com a distribuição de serviço favorecer a qualidade e uma resposta ajustada às reais 

necessidades das crianças e dos alunos, considerando os recursos humanos do Agrupamento. Assim, a 

distribuição subordina-se aos seguintes princípios orientadores: 

a) O horário semanal dos docentes é de 40 horas distribuído por componente letiva, componente 

não letiva e componente individual; 

b) Adequar sempre que possível, o perfil do professor à turma, em particular para as turmas que 

evidenciam significativos problemas de assiduidade, indisciplina e insucesso; 

c) Distribuir de forma equilibrada, os níveis pelos vários professores do grupo de disciplina; 

d) Atribuir um máximo de 3 níveis de ensino e excecionalmente e só no caso de completar 

horário, 4; 

e) Privilegiar a continuidade pedagógica desde que não haja indicação contrária; 

f) Distribuir a componente letiva pelos 5 dias úteis (decorrente da elaboração dos horários e do 

interesse da Instituição, poderão ocorrer horários semanais letivos com 1 dia útil sem 

distribuição da componente letiva no caso dos docentes dos 2º e 3º ciclos); 

g) Atribuir 2 tempos da componente não letiva de estabelecimento (CNLE). 

6.5.2. Docentes do Pré-escolar 

a) A componente letiva semanal é de 25 horas; 

b) A componente não letiva de estabelecimento (CNLE) é de 2 horas. 

c) A CNLE destina-se prioritariamente ao acompanhamento das crianças no recreio e no almoço, 

supervisão da Componente de Animação e Apoio à Família e ao atendimento aos EE, 

distribuídas da seguinte forma: 

 acompanhamento das crianças no recreio – 1h 

 acompanhamento das crianças no almoço – 30m 

 supervisão da Componente de Animação e Apoio – 15m 

 atendimento aos EE - 15m; 

6.5.3. Docentes do 1º ciclo 

a) A componente letiva semanal é de 25 horas; 

b) A componente não letiva de estabelecimento (CNLE) é de 2 horas. 

c) A CNLE destina-se prioritariamente ao acompanhamento das crianças no intervalo e no 

almoço, supervisão da AEC e ao atendimento aos EE, distribuídas da seguinte forma: 

 acompanhamento das crianças no intervalo – 1h 

 supervisão das AEC – 30m 

 atendimento aos EE - 30m. 

d) Como princípio, atribuir todas as disciplinas ao professor titular, exceto quando por 

necessidade, distribuir a outro docente ou ao docente de apoio educativo as componentes de 

Apoio ao Estudo e/ou Expressões e Educação para a Cidadania; 
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e) Atribuir, sempre ou quando possível, os tempos da CNLE ao desempenho de cargos das 

estruturas de coordenação e supervisão. 

6.5.4. Docentes do 2º e 3º ciclo 

a) A componente letiva semanal é de 22 horas (1100 minutos); 

b) A componente não letiva de estabelecimento (CNLE) é de 2 tempos; 

c) Registar no horário semanal do docente a componente letiva, a CNLE, a redução ao abrigo do 

art.º 79 do ECD; 

d) A CNLE compreende: desempenho de cargos (procurando não distribuir a cada docente mais de 

2 cargos); projetos; apoio a alunos; coadjuvação; tutorias; acompanhamento de alunos na 

ausência do docente titular, biblioteca, centro de recursos, atividades de enriquecimento; 

e) O horário do docente inclui os tempos resultantes do acerto da componente letiva e não letiva 

(5 minutos x nº de tempos semanais) com as atividades a desenvolver: 

 

Componente 
letiva 
(horas) 

Redução – 
Art.º 79.º 
(horas) 

Componente 
letiva 

(tempos de 45 
min.) 

ACL – Acerto da componente letiva 
atividades previstas – Ponto 3 do 
art.º 8.º (tempos 45 min.) 

22 0 24 16 tempos (anuais) 

20 2 22 8 tempos (anuais) 

18 4 20 0 tempos (anuais) 

16 6 17+ACL 28 tempos (anuais) 

14 8 15+ACL 20 tempos (anuais) 

 

f) Todos os docentes com mais de 100 alunos terão redução de 1 tempo de CNLE; 

g) A todos os docentes com horário de elevada complexidade/diversidade (aulas, cargos e 

projetos) é atribuído 1 tempo de CNLE para organização e preparação de materiais. 

h) Sempre que necessário, para completar horário, distribuir disciplinas pelos 2 ciclos quando o 

professor seja detentor de habilitação adequada. 

i) Distribuir as disciplinas de EV e ET, sempre que possível, ao mesmo docente para reduzir o nº 

de turmas por professor, reduzir o nº de conselhos de turma por professor e facilitar a gestão 

dos equipamentos, materiais e matérias-primas; 

j) Tempos, para cargos e projetos, a atribuir na componente não letiva (redução do art.º 79 e na 

CNL) e pontualmente em tempos que integram o crédito horário (da componente para a gestão 

ou da componente para a atividade pedagógica): 
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 Cargo/Projetos Nº de tempos atribuídos 

Cargos 

Presidente do Conselho Geral 2t 

Coordenadores de Departamento 

6t (3t Coordenação + 1t CP + 2t Supervisão) 
para departamento com mais de 10 docentes  

4t (2t Coordenação + 1t CP + 1t Supervisão) 

para departamento entre 6 e 10 docentes   

3t (1t Coordenação + 1t CP + 1t Supervisão) 

para departamento até 5 docentes  

Subcoordenadores de Departamento 

3t (2t coordenação + 1t supervisão para 

grupos com mais de 3 elementos) 

2t (1t coordenação + 1t supervisão para 

grupos com menos de 3 elementos); 

Coordenação de 

Instalações/Equipamentos 
2t 

Coordenação do Desporto Escolar 2t 

Coordenação dos Diretores de Turma 5t 

Subcoordenação dos Diretores de 

Turma 
2t 

Coordenação de Projetos 2t 

Direção de Turma 

1t para atendimento aos EE + 1t da oferta 

complementar + 2t para desenvolvimento das 

tarefas do cargo 

Projetos 

Equipa de Integração 2t 

Projetos 

Coordenadores 2t; 

Jornal 2t; 

Profissões 2t 

Secretariado de exames Coordenação 2t; elementos da equipa 2t 

 

k) Na atribuição da direção de turma, os docentes respeitam os seguintes critérios: 

 Quadro de Escola, sempre que possível; 

 Continuidade pedagógica, sempre que possível; 

 Disponibilidade de horário; 

 Capacidade de liderança; 

 Assertividade e capacidade na gestão de grupos; 

 Capacidade de comunicação. 
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7 - Avaliação do Plano de Estudos do Agrupamento  

7.1. Divulgação do Plano de Estudos  

A divulgação do Plano de Estudos à comunidade será feita através da página do agrupamento. 

7.2. Avaliação do Plano de Estudos do Agrupamento  

Considerando que a qualidade pedagógica do Agrupamento assenta na articulação do conteúdo 

deste projeto, operacionalizável sobretudo através do Plano Anual de Atividades e dos Planos de Trabalho 

de Turma/Ano (PTT), nos quais são identificadas as opções e prioridades curriculares definidas, de acordo 

com o diagnóstico das necessidades e as características dos alunos, torna-se necessário realizar uma 

avaliação periódica e sistemática à sua aplicação, no âmbito da previsão dos resultados esperados, 

sustentando-se nos seguintes critérios: 

 sucesso escolar a partir dos resultados da avaliação sumativa interna; 

 resultados da avaliação externa: provas finais do 1º, 2º e 3º ciclo;  

 levantamento do absentismo escolar (faltas justificadas e injustificadas) e identificação dos 

principais motivos. Levantamento do abandono escolar e caracterização da sua origem e 

causas; 

 comportamento dos alunos; 

 participação e implicação dos Pais/EE na vida escolar dos alunos, manifestadas através 

cooperação na realização de atividades. 
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