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1. Enquadramento 
 

A Escola Luís Madureira, enquanto escola do ensino particular e cooperativo, de acordo com o previsto 

37º artigo do decreto-lei n.º 152/2013, goza de autonomia pedagógica “no direito reconhecido às escolas de 

tomar decisões próprias nos domínios da organização e funcionamento pedagógicos, designadamente da 

oferta formativa, da gestão de currículos, programas e atividades educativas, da avaliação, orientação e 

acompanhamento dos alunos, constituição de turmas, gestão dos espaços e tempos escolares e da gestão do 

pessoal”.  

O Despacho n.º 5908/2017 de 5 de julho de 2017 defende que as estratégias de ensino e de 

aprendizagem devem “garantir que o sucesso se traduz em aprendizagens efetivas e significativas, com 

conhecimentos consolidados, que são mobilizados em situações concretas que potenciam o desenvolvimento 

de competências de nível elevado, que, por sua vez, contribuem para uma cidadania de sucesso no contexto 

dos desafios colocados pela sociedade contemporânea.” Acrescentando-se no decreto-lei nº 55/2018, de 6 de 

julho, que “é necessário desenvolver nos alunos competências que lhes permitam questionar os saberes 

estabelecidos, integrar conhecimentos emergentes, comunicar eficientemente e resolver problemas 

complexos”, assim o currículo do Ensino Básico deve ser trabalhado numa lógica que vá ao encontro da 

flexibilização e autonomia curriculares. 

Já no Perfil do Aluno defende-se que no final da escolaridade obrigatória o aluno deve “abarcar 

competências transversais, transdisciplinares numa teia que inter-relaciona e mobiliza um conjunto sólido de 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores.”  

Assim, preconiza-se que o aluno do século XXI, como cidadão de sucesso, “é conhecedor, mas é 

também capaz de integrar conhecimento, resolver problemas, dominar diferentes linguagens científicas e 

técnicas, coopera, é autónomo, tem sensibilidade estética e artística e cuida do seu bem-estar.” 

Desta feita, a Escola Luís Madureira definiu um Plano de Inovação que, em harmonia com 

todos os documentos estruturantes, concorre para a implementação de práticas pedagógicas que 

visem a melhoria/consolidação das aprendizagens dos nossos alunos.  

Atentando nos pressupostos do Perfil do Aluno, socorrendo-nos das diretrizes ministeriais 

definidas, entre as quais o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e a portaria nº181/2019, de 11 de 

junho, que permitem que cada escola possa ajustar-se à realidade dos seus alunos, visando colmatar 

as dificuldades anteriormente identificadas, o Conselho Pedagógico deu parecer favorável à 

conceção do presente Plano de Inovação e constituiu uma equipa base, da qual fazem parte a 

Diretora/Coordenadora 2º e 3º ciclos (Anabela Val), a Coordenadora do 1º ciclo (Ana Brito), a 

Coordenadora do Pré-Escolar (Patrícia Gaspar) e a Coordenadora da Informática (Margarida 

Piedade). A esta equipa juntaram-se, sempre que necessário, elementos representativos de cada 
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grupo disciplinar. Esta equipa manter-se-á como a equipa de monitorização da implementação 

destas medidas. 

 

a. O que pretendemos? 

De acordo com o exposto e em conformidade com o nosso Projeto Educativo, pretendemos criar 

condições efetivas que permitam formar jovens cidadãos mais ativos em consonância com o 

preconizado na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e com os princípios e valores 

enunciados no Perfil do Aluno, sendo desejável que essa formação se traduza igualmente na melhoria 

do ambiente escolar, dentro e fora da sala de aula, pois, em nossos entender, esse ambiente é 

indissociável de uma educação e formação bem-sucedidas. Enunciamos de seguida os seis objetivos 

que pretendemos alcançar com a implementação deste Plano:  

 

1. Formar integralmente, privilegiando com igual importância, todas as dimensões da 

pessoa, individual e comunitária - abordando os conteúdos de cada área do saber, 

associando-os a situações e problemas presentes no quotidiano da vida do aluno ou 

presentes no meio sociocultural e geográfico em que se insere, recorrendo a materiais e 

recursos diversificados.  

 

2. Proporcionar um ensino de qualidade adaptado às mudanças e às novas necessidades 

educativas nas suas múltiplas vertentes: cristã e humana; científica e histórica; artística 

e tecnológica; desportiva e ambiental - organizando e desenvolvendo atividades 

cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de saberes, a tomada 

de consciência de si, dos outros e do meio e a realização de projetos intra ou 

extraescolares. 

 

3. Fomentar novas práticas pedagógicas, incidindo em metodologias ativas tais como o 

trabalho de projeto e colaborativo - organizando o ensino e prevendo a experimentação 

de técnicas, instrumentos e formas de trabalho diversificados, promovendo 

intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, atividades de observação, questionamento 

da realidade e integração de saberes. 
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4. Valorizar e incentivar a capacidade de reflexão e o espírito crítico - organizando o ensino 

de modo a prever a utilização crítica de fontes de informação diversas e das tecnologias da 

informação e comunicação. 

 

5. Formar para a autonomia e responsabilização do indivíduo - criando na escola espaços e 

tempos para que os alunos intervenham livre e responsavelmente e que promovam de 

modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora dela, atividades que permitam ao 

aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, resolver problemas e tomar decisões com 

base em valores. 

 

6. Desenvolver estratégias específicas de inclusão de todos os alunos - valorizando, na 

avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho de livre iniciativa e incentivando a 

intervenção positiva no meio escolar e na comunidade. 

 

b. Qual o nosso compromisso? 

Face aos objetivos anteriormente traçados, comprometemo-nos a: 

1. envolver as famílias nas atividades escolares: convidar os pais e encarregados de educação 

a participar em diferentes atividades propostas ao longo do ano letivo; 

2. envolver a família na promoção e avaliação do Plano: em sede de reunião, ao longo dos 

vários momentos do ano letivo, dar a conhecer e pedir feedback da aplicabilidade do 

plano; 

3. envolver os alunos na planificação das atividades da turma e no processo ensino-

aprendizagem, fomentando o espírito crítico e o trabalho colaborativo; 

4. melhorar ou consolidar os resultados escolares dos alunos; 

5. melhorar o ambiente de escola, reduzindo, gradualmente, o número de ocorrências 

disciplinares dentro e fora da sala aula; 

6. promover o exercício de uma cidadania ativa;  

7. melhorar as práticas pedagógicas, através da criação de disciplinas que valorizam a 

mobilização da capacidade argumentativa e também da atividade experimental; 

8. motivar os docentes para processos pedagógicos ativos;  
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9. implementar o trabalho colaborativo docente como prática regular, assim como a 

articulação do currículo, marcando no horário docente reuniões para o efeito e 

monitorizando o resultado; 

10. articular currículos, com o objetivo de articular saberes. 

 

 

c. Que medidas implementaremos? 

As diversas medidas, propostas neste documento, assumem carácter de gestão curricular 

(alteração da matriz curricular e criação de novas disciplinas) e de organização do ano escolar 

(funcionamento por semestres).  

A alteração da matriz curricular é feita de acordo com o preconizado no decreto-lei 55/2018, 

sendo que o 4º ano de escolaridade só iniciará esta nova matriz no ano letivo 2021/2022. 

As novas disciplinas terão documentos próprios e incidirão sobre as áreas do Perfil do Aluno e 

das Aprendizagens essenciais a privilegiar em cada ano de escolaridade/ciclo. 
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2. Matrizes curriculares 
 

2.1. 1º ciclo 

Dando cumprimento ao previsto nas alíneas b) e c) do ponto 4, do 4º artigo da Portaria n.º 

181/2019 a Escola Luís Madureira fará uma gestão de 28% da carga horária total para o 1º ciclo de 

escolaridade, procedendo à criação da disciplina Comunic@rte. Os 7 tempos letivos semanais desta 

disciplina resultam da redistribuição da carga horária de Português, Matemática, Estudo do Meio e 

Educação Artística.  

 

 

1º e 2º anos 
(decreto-lei nº 55/2018) 
Redistribuição da carga 

letiva semanal ao abrigo 
do artigo 4º da Portaria 

n.º 181/2019 

3º ano  
(decreto-lei nº 55/2018) 
Redistribuição da carga 

letiva semanal ao abrigo 
artigos 4º da Portaria n.º 

181/2019 

4º ano a) 
(decreto-lei n.º 55/2018) 
Redistribuição da carga 

letiva semanal ao abrigo 
artigos 4º da Portaria n.º 

181/2019 

 
Tempos (60') Total Tempos (60') Total Tempos (60') Total 

Português 5 300 5 300 5 300 

Matemática 6 360 6 360 6 360 

Estudo do Meio 2 120 2 120 2 120 

Comunic@rte 7 420 7 420 7 420 

Educação Física  2 120 2 120 2 120 

Oferta Complementar - CDT 

(Cidadania, Desenvolvimento e 

Tecnologias)b) 

1 60 1 60 1 60 

Apoio ao Estudo 2 120 ----------- -------- -------------- --------------- 

Inglêsc) 1 60 2 120 2 120 

EMRC 1 60 1 60 1 60 

        

  26 1560 26 1560 26 1560 

Sem EMRC 25 1500 25 1500 25 1500 

a) A redistribuição da carga letiva semanal para o 4º ano de escolaridade só entrará em vigor no ano letivo 
2021/2022, de acordo com a entrada em vigor do decreto-lei 55/2018 para este ano de escolaridade. 

b) As áreas da cidadania e das tecnologias da informação são áreas de integração curricular transversal, 
potenciadas pela dimensão globalizante do 1º ciclo do ensino básico, pelo que serão trabalhadas em todas as 
áreas do saber, ainda assim, dadas as características da Escola Luís Madureira e a importância que a formação 
dos cidadãos assume, optou-se pela criação da disciplina CDT (Cidadania Desenvolvimento e Tecnologias) – na 
qual se abordam de forma mais sistemática temáticas tão importantes na vida em sociedade como são: a 
educação para os direitos humanos; educação ambiental/desenvolvimento sustentável; educação rodoviária; 
educação financeira; educação do consumidor; educação para o empreendedorismo; educação para a igualdade 
de género; educação intercultural; educação para o desenvolvimento; educação para a defesa e a 
segurança/educação para a paz; voluntariado; educação para os media; dimensão europeia da educação; 
educação para a saúde e a sexualidade. 
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c) Nos 1º e 2º anos a disciplina de Inglês assume caráter de Oferta de Escola. 

 

A disciplina Comunic@rte terá um documento curricular próprio e integrará aprendizagens 

essenciais das disciplinas que lhe deram origem (Português, Matemática, Estudo do Meio, Apoio ao 

Estudo e educação Artística - Música, Teatro e Artes Visuais), contemplando as competências 

definidas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, nomeadamente os valores da 

responsabilidade, curiosidade, reflexão e inovação aí preconizados.   

Pretende-se, com esta nova disciplina reforçar, tal como previsto no Perfil do aluno, as 

competências na área de Linguagens e Textos, a saber: “utilizar de modo proficiente diferentes 

linguagens e símbolos associados às línguas (língua materna e línguas estrangeiras), à literatura, à 

música, às artes, às tecnologias, à matemática e à ciência; aplicar estas linguagens de modo adequado 

aos diferentes contextos de comunicação, em ambientes analógico e digital;  e dominar capacidades 

nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal” e 

também as competências na área da Sensibilidade estética e artística visando que os alunos sejam 

capazes de “reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações 

culturais; experimentar processos próprios das diferentes formas de arte;  apreciar criticamente as 

realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, pelo contacto com os diversos universos 

culturais; valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e 

imaterial na vida e na cultura das comunidades.” 

Esta disciplina será lecionada pelo docente titular, que em três momentos distintos da semana, 

será coadjuvada por docentes de Música, Teatro e Artes Visuais de 2º e 3º ciclos. 

Serão definidos critérios específicos para a avaliação desta disciplina, em conformidade com o 

ponto 2, artigo 16º, Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto, que define que a “avaliação assume 

caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento do 

trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria.” 
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Outras medidas que contribuirão para a implementação do Plano: 

 

Educação Física – será ministrada em coadjuvação por docentes de segundo e terceiro ciclos e será 

organizada numa lógica de ano de escolaridade e não de turma. Assim, as duas turmas de cada ano 

de escolaridade terão a sua aula em simultâneo, sendo que nesse caso a lecionação será da 

responsabilidade das duas docentes titulares e do docente coadjuvante. Esta medida visa fomentar 

a cultura colaborativa – quer entre docentes, quer entre alunos provenientes de diferentes turmas - 

assente nos valores da cooperação, da autonomia e da partilha. 

 

Oferta Complementar - Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologias - ao abrigo do ponto 3, do 13º 

artigo do decreto-lei nº 55/2018, de 6 de julho, “no 1.º ciclo, a matriz curricular-base inscreve as 

componentes de Cidadania e Desenvolvimento e de Tecnologias de Informação e Comunicação como 

componentes de integração curricular transversal potenciada pela dimensão globalizante do ensino, 

constituindo esta última componente uma área de natureza instrumental, de suporte às 

aprendizagens a desenvolver.” Esta área será assegurada pela docente titular e por um docente de 

Informática, num tempo semanal de 60 minutos.  

Ter-se-ão em conta a Estratégia de Educação para a Cidadania (cf. Despacho n.º 6173/2016, de 10 de 

maio) e as Aprendizagens Essenciais definidas para a Cidadania e Desenvolvimento. 

As atividades de Cidadania e Desenvolvimento deverão contemplar a dinamização de Assembleias 

de turma e “contribuir para o desenvolvimento de atitudes e comportamentos, de diálogo e no 

respeito pelos outros, alicerçando modos de estar em sociedade que tenham como referência os 

direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social.”  

 

Apoio ao Estudo - o Apoio ao Estudo no 1º Ciclo é da responsabilidade de cada docente titular e 

apresenta-se como parte integrante da matriz enquanto suporte às aprendizagens assente na 

metodologia de integração de várias componentes do currículo, privilegiando a pesquisa, tratamento 

e seleção de informação. 

 

 

 

 



Escola Luís Madureira - Projeto do ano letivo 2020-2021 

11 
 

2.2. 2º Ciclo 
 

Dando cumprimento ao previsto nas alíneas b) e c) do ponto 4, do 4º artigo da Portaria n.º 181/2019 

a Escola Luís Madureira fará uma gestão de 25,9% da carga horária total para o 2º ciclo de escolaridade, 

procedendo à criação das disciplinas Comunic@rte e Experienci@rte. 

São atribuídos 4 tempos letivos semanais à disciplina Comunic@rte, resultantes da redistribuição da 

carga horária de Português, Inglês e Educação Visual.  

São atribuídos 3 tempos letivos semanais à disciplina Experienci@rte, resultantes da redistribuição da 

carga horária de Ciências Naturais e Educação Tecnológica. 

 

 

 

 

5º ano 
(decreto-lei nº 55/2018) 
Redistribuição da carga 

letiva semanal ao 
abrigo do artigo 4º da 
Portaria n.º 181/2019 

6º ano 
(decreto-lei nº 55/2018) 
Redistribuição da carga 

letiva semanal ao abrigo 
do artigo 4º da Portaria 

n.º 181/2019 

 

Tempos (50') Tempos (50') 

Português  3 3 

Inglês  2 2 

Comunic@rte 4 4 

HGP 3 3 

CDT (Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologias) 1 1 

Matemática  4 4 

CN 2 2 

Experienci@rte 3 3 

EM 2 2 

EFe) 3 3 

Total  - sem OC, AE, EMRC e CEA 27 27 

OC (Oficina dos Afetos) 1 1 

EMRC 1 1 

CEA (Oficina de Teatro) 1 1 

AE 3 3 

Total  - com OC, AE, EMRC e CEA 33 33 
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A disciplina Comunic@rte terá um documento curricular próprio e integrará aprendizagens 

essenciais das disciplinas que lhe deram origem (Português, Inglês e Educação Visual), contemplando 

as competências definidas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, nomeadamente os 

valores da responsabilidade, curiosidade, reflexão e inovação aí preconizados.   

Pretende-se, com esta nova disciplina reforçar, tal como previsto no Perfil do Aluno, as 

competências na área de Linguagens e Textos, a saber: “utilizar de modo proficiente diferentes 

linguagens e símbolos associados às línguas (língua materna e línguas estrangeiras), à literatura, à 

música, às artes, às tecnologias, à matemática e à ciência; aplicar estas linguagens de modo adequado 

aos diferentes contextos de comunicação, em ambientes analógico e digital;  e dominar capacidades 

nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal” e 

também as competências na área da Sensibilidade estética e artística visando que os alunos sejam 

capazes de “reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações 

culturais; experimentar processos próprios das diferentes formas de arte;  apreciar criticamente as 

realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, pelo contacto com os diversos universos 

culturais; valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e 

imaterial na vida e na cultura das comunidades.” Esta disciplina será lecionada em par pedagógico, o 

qual será constituído por um docente de Português ou Inglês (grupo de recrutamento 210) e um 

docente de Educação Visual (grupo de recrutamento 240). 

Serão definidos critérios específicos para a avaliação desta disciplina, em conformidade com o 

ponto 2, artigo 16º, Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto, que define que a “avaliação assume 

caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento do 

trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria.” 

A disciplina Experienci@rte terá um documento curricular próprio e integrará aprendizagens 

essenciais das disciplinas que lhe deram origem (Ciências Naturais e Educação Tecnológica), 

contemplando as competências definidas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, 

nomeadamente os valores da responsabilidade, curiosidade, reflexão e inovação aí preconizados.   

Pretende-se, com esta nova disciplina reforçar, tal como previsto no Perfil do Aluno, as 

competências na área do Saber científico, técnico e tecnológico que levem os alunos a 

“compreender processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a 

participação em fóruns de cidadania; manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados 

para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; executar operações 
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técnicas, segundo uma metodologia de trabalho adequada, para atingir um objetivo ou chegar a uma 

decisão ou conclusão fundamentada, adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção 

expressa; adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais, 

tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, 

projetos e aplicações práticas desenvolvidos em ambientes físicos e digitais” e também as 

competências na área do Pensamento criativo, nomeadamente, “pensar de modo abrangente e em 

profundidade, de forma lógica, observando, analisando informação, experiências ou ideias, 

argumentando com recurso a critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posição 

fundamentada; convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando 

diferentes metodologias e ferramentas para pensarem criticamente; prever e avaliar o impacto das 

suas decisões; desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como 

resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas 

de aprendizagem.” 

Esta disciplina será lecionada em par pedagógico, o qual será constituído por um docente de 

Ciências Naturais (grupo de recrutamento 230)  e um docente de Educação Tecnológica (grupo de 

recrutamento 240). 

Serão definidos critérios específicos para a avaliação desta disciplina, em conformidade com o 

ponto 2, artigo 16º, Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto, que define que a “avaliação assume 

caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento do 

trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria. 

Outras medidas que contribuirão para a implementação do Plano: 

 

Português e Matemática - nas turmas de 5º e 6º anos far-se-á o desdobramento das turmas nas 

disciplinas de Português e Matemática, num tempo semanal de 50 minutos. Esta medida visa a 

promoção do sucesso escolar, preconizando um trabalho mais próximo de cada aluno, quando em 

menor número. Sempre que haja situações em que o trabalho colaborativo entre os docentes das 

duas disciplinas vise a promoção do sucesso das aprendizagens, poderão os docentes planificar 

atividades interdisciplinares e ficar os dois em sala. 

 

Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologias - Ao abrigo do ponto 4, do 13º artigo do decreto-lei nº 

55/2018, de 6 de julho, “nos 2º e 3º ciclos, as matrizes-base integram a componente de Cidadania e 
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Desenvolvimento e, em regra, a componente de Tecnologias de Informação e Comunicação.” Caso a 

gestão dos horários da equipa docente e do Projeto permitam, esta disciplina funcionará em regime 

semestral, com a duração de 100 minutos, e será assegurada por dois docentes, para garantir a 

possibilidade de acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação e o melhor desenvolvimento 

do trabalho de projeto. Ter-se-á em conta o 15º artigo do supracitado decreto-lei, indo ao encontro 

da Estratégia de Educação para a Cidadania (cf. Despacho n.º 6173/2016, de 10 de maio) e das 

Aprendizagens Essenciais definidas para a Cidadania e Desenvolvimento. 

As atividades de Cidadania e Desenvolvimento deverão contemplar a dinamização de Assembleias 

de turma e “contribuir para o desenvolvimento de atitudes e comportamentos, de diálogo e no 

respeito pelos outros, alicerçando modos de estar em sociedade que tenham como referência os 

direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social.”  

Esta disciplina funcionará em regime semestral, com a duração de 100 minutos, e será assegurada 

por dois docentes, para garantir a possibilidade de acesso às Tecnologias da Informação e 

Comunicação e o melhor desenvolvimento do trabalho de projeto. 

 

Educação Física - A disciplina de Educação Física será organizada numa lógica de ano de escolaridade 

e não de turma. Assim, na referida disciplina, de acordo com a organização escolhida, as turmas de 

cada ano de escolaridade terão a sua aula em simultâneo, sendo a lecionação da responsabilidade 

dos dois docentes da disciplina. Esta medida visa fomentar a cultura colaborativa – quer entre 

docentes, quer entre alunos provenientes de diferentes turmas - assente nos valores da cooperação, 

da autonomia e da partilha. 

 

OC (Oferta Complementar) - Oficina dos Afetos - a Oferta Complementar – Oficina dos Afetos será 

atribuída ao Diretor de Turma, e visará a implementação de projetos que visem a promoção dos 

valores dos nossos alunos. 

 

CEA (Complemento à Educação Artística) - Oficina de Teatro - esta disciplina funcionará em regime 

semestral, num tempo de 100 minutos, e apresentará documentos curriculares próprios. 

 

No ano letivo 2020-2021, face à situação que vivenciamos e à instabilidade provocada pela Covid-19, 

optámos por manter todas as disciplinas do 2º ciclo em regime anual, pois poderemos ter de nos 
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reajustar face à evolução da pandemia e desta forma garantimos uma maior equidade entre todas 

as turmas. 

2.3. 3º Ciclo 
Dando cumprimento ao previsto nas alíneas b) e c) do ponto 4, do 4º artigo da Portaria n.º 181/2019 

a Escola Luís Madureira fará uma gestão de 26,6% da carga horária total para o 3º ciclo de escolaridade, 

procedendo à criação das disciplinas Comunic@rte, Mape@r e Experienci@rte. 

São atribuídos 3 tempos letivos semanais à disciplina Comunic@rte, resultantes da redistribuição da carga 

horária de Português, Inglês e Educação Visual.  

São atribuídos 3 tempos semanais à disciplina Mape@r, resultantes da redistribuição da carga horária de 

Geografia e CDT. 

São atribuídos 2 tempos letivos semanais à disciplina Experienci@rte, resultantes da redistribuição da carga 

horária de Ciências Naturais/Físico-Química e Educação Visual. 

 

7º ano 
(decreto-lei nº 

55/2018) 
Redistribuição da 

carga letiva semanal 
ao abrigo do artigo 
4º da Portaria n.º 

181/2019 

8º ano 
(decreto-lei nº 

55/2018) 
Redistribuição da 

carga letiva semanal 
ao abrigo do artigo 4º 

da Portaria n.º 
181/2019 

9º ano 
(decreto-lei nº 

55/2018) 
Redistribuição da 

carga letiva semanal 
ao abrigo do artigo 4º 

da Portaria n.º 
181/2019 

 

Tempos (50') Tempos (50') Tempos (50') 

PORT 3 3 3 

ING 2 2 2 

ESP 2 2 2 

Comunic@rte 3 3 3 

HIST 3 2 2 

Mape@r 3 3 3 

MAT 4 4 4 

CN 2 3 2 

FQ 2 2 3 

Experienci@rte 2 2 2 

CEA - (Oficina de Teatro) 1 1 1 

EF 3 3 3 

Total - sem EMRC e OC 30 30 30 

EMRC 1 1 1 

OC (Oficina dos Afetos) 1 1 1 
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Total - com EMRC e OC 32 32 32 

 

 

A disciplina Comunic@rte terá um documento curricular próprio e integrará aprendizagens 

essenciais das disciplinas que lhe deram origem (Português, Inglês/Espanhol e Educação Visual), 

contemplando as competências definidas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, 

nomeadamente os valores da responsabilidade, curiosidade, reflexão e inovação aí preconizados.   

Pretende-se, com esta nova disciplina reforçar, tal como previsto no Perfil do Aluno, as 

competências na área de Linguagens e Textos, a saber: “utilizar de modo proficiente diferentes 

linguagens e símbolos associados às línguas (língua materna e línguas estrangeiras), à literatura, à 

música, às artes, às tecnologias, à matemática e à ciência; aplicar estas linguagens de modo adequado 

aos diferentes contextos de comunicação, em ambientes analógico e digital;  e dominar capacidades 

nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal” e 

também as competências na área da Sensibilidade estética e artística visando que os alunos sejam 

capazes de “reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações 

culturais; experimentar processos próprios das diferentes formas de arte;  apreciar criticamente as 

realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, pelo contacto com os diversos universos 

culturais; valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e 

imaterial na vida e na cultura das comunidades.” Esta disciplina será lecionada em par pedagógico, o 

qual será constituído por um docente de Português (grupo de recrutamento 300) ou Inglês (grupo de 

recrutamento 330)  e um docente de Educação Visual (grupo de recrutamento 600)  . 

Serão definidos critérios específicos para a avaliação desta disciplina, em conformidade com o 

ponto 2, artigo 16º, Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto, que define que a “avaliação assume 

caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento do 

trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria.” 

A disciplina Mape@r terá um documento curricular próprio e integrará aprendizagens 

essenciais das disciplinas que lhe deram origem (Geografia e Cidadania Desenvolvimento e 

Tecnologias), contemplando as competências definidas no perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória, nomeadamente os valores da responsabilidade, curiosidade, reflexão e inovação aí 

preconizados.   
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Pretende-se, com esta nova disciplina reforçar, tal como previsto no Perfil do Aluno, as 

competências na área de Linguagens e Textos, a saber: “utilizar de modo proficiente diferentes 

linguagens e símbolos associados às línguas (língua materna e línguas estrangeiras), à literatura, à 

música, às artes, às tecnologias, à matemática e à ciência; aplicar estas linguagens de modo adequado 

aos diferentes contextos de comunicação, em ambientes analógico e digital;  e dominar capacidades 

nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal” e na 

área do Saber científico, técnico e tecnológico que levem os alunos a “compreender processos e 

fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a participação em fóruns de cidadania; 

manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, 

imaginar e criar produtos e sistemas; executar operações técnicas, segundo uma metodologia de 

trabalho adequada, para atingir um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão fundamentada, 

adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa; adequar a ação de 

transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais, tecnológicos e socioculturais, 

em atividades experimentais, 

projetos e aplicações práticas desenvolvidos em ambientes físicos e digitais”. 

Esta disciplina será assegurada por um docente de Geografia (grupo de recrutamento 420) e 

será coadjuvada. A coadjuvação será preferencialmente assegurada por um docente de Informática 

(grupo de recrutamento 550). 

A disciplina Experienci@rte terá um documento curricular próprio e integrará aprendizagens 

essenciais das disciplinas que lhe deram origem (Ciências Naturais/Físico Química e Educação Visual), 

contemplando as competências definidas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, 

nomeadamente os valores da responsabilidade, curiosidade, reflexão e inovação aí preconizados.   

Pretende-se, com esta nova disciplina reforçar, tal como previsto no Perfil do Aluno, as 

competências na área do Saber científico, técnico e tecnológico que levem os alunos a 

“compreender processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a 

participação em fóruns de cidadania; manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados 

para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; executar operações 

técnicas, segundo uma metodologia de trabalho adequada, para atingir um objetivo ou chegar a uma 

decisão ou conclusão fundamentada, adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção 

expressa; adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais, 

tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, 
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projetos e aplicações práticas desenvolvidos em ambientes físicos e digitais” e também as 

competências na área do Pensamento criativo, nomeadamente, “pensar de modo abrangente e em 

profundidade, de forma lógica, observando, analisando informação, experiências ou ideias, 

argumentando com recurso a critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posição 

fundamentada; convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando 

diferentes metodologias e ferramentas para pensarem criticamente; prever e avaliar o impacto das 

suas decisões; desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como 

resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas 

de aprendizagem.” 

Esta disciplina será lecionada em par pedagógico, o qual será constituído por um docente de 

Ciência Naturais (grupo de recrutamento 520) ou Físico-Química (grupo de recrutamento 510)   e um 

docente de Educação Visual (grupo de recrutamento 600). 

Serão definidos critérios específicos para a avaliação desta disciplina, em conformidade com o 

ponto 2, artigo 16º, Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto, que define que a “avaliação assume 

caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento do 

trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria.” 

 

 

Outras medidas que contribuirão para a implementação do Plano: 

Matemática - destinar-se-á uma hora semanal de coadjuvação em sala de aula na disciplina de Matemática. 

Esta medida visa a promoção do sucesso escolar, preconizando um trabalho mais próximo de cada aluno. 

Para tal poderá optar-se por ficarem ambos os docentes em sala de aula e desenvolverem atividades em 

trabalho colaborativo. No caso de identificados grupos de alunos com maiores dificuldades, poderá o 

docente titular sair com esses alunos e ficar a restante turma com o docente coadjuvante a realizar tarefas 

previamente articuladas com o docente titular. 
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Ciências Naturais e Físico-Química - far-se-á o desdobramento das turmas nas disciplinas de Ciências Naturais 

e Físico-Química, num tempo semanal de 50 minutos. Esta medida visa a promoção do sucesso escolar, 

preconizando um trabalho mais próximo de cada aluno quando em menor número, bem como o 

desenvolvimento de experiências e trabalho laboratorial. Sempre que haja situações em que o trabalho 

colaborativo entre os docentes das duas disciplinas vise a promoção do sucesso das aprendizagens, poderão 

os docentes planificar atividades interdisciplinares e ficar os dois em sala. 

 

CEA (Complemento à Educação Artística) - Oficina de Teatro - esta disciplina funcionará em regime anual, 

num tempo de 50 minutos, e apresentará documentos curriculares próprios.  

 

Educação Física - será organizada numa lógica de ano de escolaridade e não de turma. Assim, na referida 

disciplina, de acordo com a organização escolhida, as turmas de cada ano de escolaridade terão a sua aula em 

simultâneo, sendo a lecionação da responsabilidade dos dois docentes da disciplina. Esta medida visa 

fomentar a cultura colaborativa – quer entre docentes, quer entre alunos provenientes de diferentes turmas 

- assente nos valores da cooperação, da autonomia e da partilha. 

 

OC (Oferta Complementar) - Oficina dos Afetos - no 3º ciclo, a Oferta Complementar será atribuída ao Diretor 

de Turma, e visará a implementação de projetos que visem a promoção dos valores dos nossos alunos. 
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3. Reorganização do calendário escolar 
 

A distribuição letiva far-se-á por semestres, respeitando: 

• a duração do ano letivo; 

• as datas de início e final de ano letivo para os diferentes ciclos da Educação Básica; 

• o número de dias de aulas e de dias de interrupções letivas; 

• as datas festivas de Natal e Páscoa; 

• a realização das provas de aferição e de final de ciclo, de acordo com o calendário escolar; 

• a existência de quatro momentos de reporte de avaliação aos alunos e aos pais ou 

encarregados de educação (dois momentos intercalares e dois momentos de final de 

semestre). 

Esta divisão do ano em semestres permitirá fomentar a importância da avaliação formativa, 

pretendendo-se reforçar o contributo da avaliação contínua, na gestão do processo de ensino e de 

aprendizagem, bem como promover um maior envolvimento de todos os atores (alunos-professores-

família) neste processo.  

Esta medida de promoção do sucesso escolar permitirá um maior enfoque dos alunos nas 

aprendizagens das disciplinas que estão a ser lecionadas em cada semestre, bem como uma maior 

rentabilização do tempo de estudo, uma vez que, semestralmente, o número de disciplinas reduzirá. 

 

1º semestre 
14 de setembro a 22 de janeiro 

2º semestre 
1 de fevereiro a 9 / 15 / 30 de junho 

- Início do ano letivo – 14 de setembro; 

  

 - Informação intercalar de 1º semestre - 16 a 20 

de novembro; 

  

- Interrupção de Natal - 21 de dezembro a 03 de 

janeiro. 

Interrupção de Carnaval – 15 a 17 de fevereiro; 

Informação intercalar de 2º semestre – 22 a 26 

de março; 

Interrupção da Páscoa – 25 de março a 05 de 

abril; 

Final do ano letivo 

          - 9º ano – 09 de junho; 

          - 7º e 8ºs anos – 15 de junho; 

          - Pré-escolar, 1º e 2º CEB – 30 de junho. 

Pausa intersemestral: 25 a 29 de janeiro (durante esta pausa não haverá aulas. As atividades a 

decorrer serão definidas e calendarizadas posteriormente). 
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4. Constituição dos Conselhos de Docentes e Conselhos de Turma 2020/2021 
 

1ºA 
 Disciplina 

 
Sigla 

 
Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Raquel Delgado 
MATEMÁTICA MAT Prof. Raquel Delgado 

ESTUDO DO MEIO EM Prof. Raquel Delgado 

COMUNIC@RTE   Prof. Raquel Delgado; Prof. Ricardo Gageiro; Prof. Rita Martins; 
Prof. Samuel Amaro 

EDUCAÇÃO FÍSICA  EF Prof. Raquel Delgado; Prof. Susana Farinha 
CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS CDT Prof. Raquel Delgado; Prof. Bárbara Heitor 

APOIO AO ESTUDO AE Prof. Raquel Delgado 

INGLÊS ING Prof. Ana Brito 
EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

 

 
1ºB 
 Disciplina 

 
 

Sigla 

 
 

Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Raquel Monteiro 

MATEMÁTICA MAT Prof. Raquel Monteiro 

ESTUDO DO MEIO EM Prof. Raquel Monteiro 
COMUNIC@RTE   Prof. Raquel Monteiro; Prof. Ricardo Gageiro; Prof. Rita Martins; 

Prof. Samuel Amaro 
EDUCAÇÃO FÍSICA  EF Prof. Raquel Monteiro; Prof. Susana Farinha 

CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS CDT Prof. Raquel Monteiro; Prof. Bárbara Heitor 

APOIO AO ESTUDO AE Prof. Raquel Monteiro 
INGLÊS ING Prof. Ana Brito 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

 

 
2ºA 
 Disciplina 

 
 

Sigla 

 
 

Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Ana Luísa Matos 

MATEMÁTICA MAT Prof. Ana Luísa Matos 
ESTUDO DO MEIO EM Prof. Ana Luísa Matos 

COMUNIC@RTE   Prof. Ana Luísa Matos; Prof. Ricardo Gageiro; Prof. Rita Martins; 
Prof. Samuel Amaro 

EDUCAÇÃO FÍSICA  EF Prof. Ana Luísa Matos; Prof. Susana Farinha 

CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS CDT Prof. Ana Luísa Matos; Prof. Bárbara Heitor 
APOIO AO ESTUDO AE Prof. Ana Luísa Matos 

INGLÊS ING Prof. Ana Brito 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

 

 
2ºB 
 Disciplina 

 
 

Sigla 

 
 

Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Carla Reis 
MATEMÁTICA MAT Prof. Carla Reis 

ESTUDO DO MEIO EM Prof. Carla Reis 

COMUNIC@RTE   Prof. Carla Reis; Prof. Ricardo Gageiro; Prof. Rita Martins; Prof. 
Samuel Amaro 

EDUCAÇÃO FÍSICA  EF Prof. Carla Reis; Prof. Susana Farinha 
CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS CDT Prof. Carla Reis; Prof. Bárbara Heitor 

APOIO AO ESTUDO AE Prof. Carla Reis 

INGLÊS ING Prof. Ana Brito 
EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 
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3ºA 
 Disciplina 

 
Sigla 

 
Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Eugénia João 

MATEMÁTICA MAT Prof. Eugénia João 
ESTUDO DO MEIO EM Prof. Eugénia João 

COMUNIC@RTE   Prof. Eugénia João; Prof. Ricardo Gageiro; Prof. Margarida Leite; 
Prof. Samuel Amaro 

EDUCAÇÃO FÍSICA  EF Prof. Eugénia João; Prof. Nélson Brás  

CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS CDT Prof. Eugénia João; Prof. Margarida Piedade 
INGLÊS ING Prof. Ana Brito 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

 

 
3ºB 
 Disciplina 

 
 

Sigla 

 
 

Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Joana Barata 

MATEMÁTICA MAT Prof. Joana Barata 
ESTUDO DO MEIO EM Prof. Joana Barata 

COMUNIC@RTE   Prof. Joana Barata; Prof. Ricardo Gageiro; Prof. Margarida Leite; 
Prof. Samuel Amaro 

EDUCAÇÃO FÍSICA  EF Prof. Joana Barata; Prof. Nélson Brás  

CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS CDT Prof. Joana Barata; Prof. Margarida Piedade 

INGLÊS ING Prof. Ana Brito 
EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

 

 
4ºA 
 Disciplina 

 
 

Sigla 

 
 

Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Marina Simão 

MATEMÁTICA MAT Prof. Marina Simão 

ESTUDO DO MEIO EM Prof. Marina Simão 
TEATRO  TEATRO Prof. Marina Simão; Prof. Ricardo Gageiro  

MÚSICA MÚSICA Prof. Marina Simão; Prof. Samuel Amaro 
ARTES VISUAIS AV Prof. Marina Simão; Prof. Margarida Leite 

EDUCAÇÃO FÍSICA  EF Prof. Marina Simão; Prof. Nélson Brás  

CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS CDT Prof. Marina Simão; Prof. Margarida Piedade 
INGLÊS ING Prof. Sofia Rosado 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

 

 

 

4ºB 
 Disciplina 

 
Sigla 

 
Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Lídia Reis 

MATEMÁTICA MAT Prof. Lídia Reis 

ESTUDO DO MEIO EM Prof. Lídia Reis 
TEATRO  TEATRO Prof. Lídia Reis; Prof. Ricardo Gageiro  

MÚSICA MÚSICA Prof. Lídia Reis; Prof. Samuel Amaro 

ARTES VISUAIS AV Prof. Lídia Reis; Prof. Margarida Leite 
EDUCAÇÃO FÍSICA  EF Prof. Lídia Reis; Prof. Nélson Brás  

CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS CDT Prof. Lídia Reis; Prof. Margarida Piedade 
INGLÊS ING Prof. Sofia Rosado 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 
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Constituição dos Conselhos de Turma 

 

5ºA Disciplina  
Sigla 

 
Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Mariana Alegre 

INGLÊS  ING Prof. Pedro Gomes 

COMUNIC@RTE  Prof. Mariana Alegre; Prof. Pedro Gomes; Prof. Margarida Leite 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL HGP Prof. Cristina Girão 

CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS CDT Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Margarida Piedade  

MATEMÁTICA  MAT Prof. Sónia Leitão 
CIÊNCIAS NATURAIS CN Prof. Bárbara Heitor 

EXPERIENCI@RTE  Prof. Bárbara Heitor; Prof. Rita Rosado; Prof. Rita Martins 
EDUCAÇÃO MUSICAL EM Prof. Samuel Amaro 

EDUCAÇÃO FÍSICA EF Prof. Susana Farinha 

OFICINA DOS AFETOS OF. AFETOS Prof. Sónia Leitão 
EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

OFICINA DE TEATRO OT Prof. Ricardo Gageiro 

APOIO AO ESTUDO AE Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Sónia Leitão; Prof. Margarida Piedade 

 

 

5ºB Disciplina  
Sigla 

 
Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Ana Matias 

INGLÊS  ING Prof. Sofia Rosado 
COMUNIC@RTE  Prof. Ana Matias; Prof. Sofia Rosado; Prof. Margarida Leite 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL HGP Prof. Cristina Girão 

CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS CDT Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Margarida Piedade  
MATEMÁTICA  MAT Prof. Bárbara Heitor 

CIÊNCIAS NATURAIS CN Prof. Rita Rosado 
EXPERIENCI@RTE  Prof. Rita Rosado; Prof. Bárbara Heitor; Prof. Rita Martins 

EDUCAÇÃO MUSICAL EM Prof. Samuel Amaro 

EDUCAÇÃO FÍSICA EF Prof. Nelson Brás 
OFICINA DOS AFETOS OF. AFETOS Prof. Sofia Rosado 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

OFICINA DE TEATRO OT Prof. Ricardo Gageiro 
APOIO AO ESTUDO AE Prof. Margarida Piedade; Prof. Rita Rosado; Prof. Bárbara Heitor 

 

 

 

6ºA Disciplina 

 
Sigla 

 
Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Sofia Rosado 

INGLÊS  ING Prof. Ana Brito 
COMUNIC@RTE  Prof. Ana Brito; Prof. Ana Matias; Prof. Rita Martins 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL HGP Prof. Cristina Girão 

CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS CDT Prof. Paula Gordo; Prof. Marta Maia 
MATEMÁTICA  MAT Prof. Paula Gordo 

CIÊNCIAS NATURAIS CN Prof. Rita Rosado 

EXPERIENCI@RTE  Prof. Rita Rosado; Prof. Joana Martins; Prof. Rita Martins 
EDUCAÇÃO MUSICAL EM Prof. Samuel Amaro 

EDUCAÇÃO FÍSICA EF Prof. Nelson Brás 
OFICINA DOS AFETOS OF. AFETOS Prof. Marta Maia 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

OFICINA DE TEATRO OT Prof. Ricardo Gageiro 
APOIO AO ESTUDO AE Prof. Ana Brito; Prof. Marta Maia 

 
 
 

 
Sigla 

 
Docentes 
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6ºB Disciplina 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Sofia Rosado 

INGLÊS  ING Prof. Ana Brito 
COMUNIC@RTE  Prof. Ana Brito; Prof. Ricardo Gageiro; Prof. Rita Martins 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL HGP Prof. Cristina Girão 
CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS CDT Prof. Paula Gordo; Prof. Marta Maia 

MATEMÁTICA  MAT Prof. Paula Gordo 

CIÊNCIAS NATURAIS CN Prof. Rita Rosado 
EXPERIENCI@RTE  Prof. Rita Rosado; Prof. Joana Martins; Prof. Rita Martins 

EDUCAÇÃO MUSICAL EM Prof. Samuel Amaro 

EDUCAÇÃO FÍSICA EF Prof. Susana Farinha 
OFICINA DOS AFETOS OF. AFETOS Prof. Paula Gordo 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

OFICINA DE TEATRO OT Prof. Ricardo Gageiro 
APOIO AO ESTUDO AE Prof. Pedro Gomes; Prof. Rita Rosado; Prof. Cristina Girão 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ºA Disciplina  
Sigla 

 
Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Mariana Alegre 

INGLÊS  ING Prof. Pedro Gomes 

ESPANHOL ESP Prof. Marília Poeiras 
COMUNIC@RTE  Prof. Mariana Alegre; Prof. Pedro Gomes; Prof. Margarida Leite 

MAPE@R  Prof. Marta Maia; Prof. Margarida Piedade 

HISTÓRIA HIST Prof. Cristina Girão 
MATEMÁTICA  MAT Prof. Bárbara Heitor 

CIÊNCIAS NATURAIS CN Prof. Joana Martins 
FÍSICO QUÍMICA FQ Prof. Joana Martins 

EXPERIENCI@RTE  Prof. Joana Martins; Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Margarida Leite 

EDUCAÇÃO FÍSICA EF Prof. Susana Farinha 
OFICINA DOS AFETOS OF. AFETOS Prof. Mariana Alegre 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

OFICINA DE TEATRO OT Prof. Ricardo Gageiro 

 

7ºB Disciplina 

 
Sigla 

 
Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Mariana Alegre 
INGLÊS  ING Prof. Pedro Gomes 

ESPANHOL ESP Prof. Marília Poeiras 

COMUNIC@RTE  Prof. Mariana Alegre; Prof. Pedro Gomes; Prof. Margarida Leite 
MAPE@R  Prof. Marta Maia; Prof. Margarida Piedade 

HISTÓRIA HIST Prof. Cristina Girão 

MATEMÁTICA  MAT Prof. Bárbara Heitor 
CIÊNCIAS NATURAIS CN Prof. Rita Rosado 

FÍSICO QUÍMICA FQ Prof. Joana Martins 

EXPERIENCI@RTE  Prof. Joana Martins; Prof. Rita Rosado; Prof. Margarida Leite 
EDUCAÇÃO FÍSICA EF Prof. Nelson Brás 

OFICINA DOS AFETOS OF. AFETOS Prof. Cristina Girão 
EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

OFICINA DE TEATRO OT Prof. Ricardo Gageiro 
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8ºA Disciplina 

 
Sigla 

 
Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Marília Poeiras 
INGLÊS  ING Prof. Sofia Rosado 

ESPANHOL ESP Prof. Marília Poeiras 

COMUNIC@RTE  Prof. Marília Poeiras; Prof. Sofia Rosado; Prof. Rita Martins 
MAPE@R  Prof. Marta Maia; Prof. Margarida Piedade 

HISTÓRIA HIST Prof. Cristina Girão 

MATEMÁTICA  MAT Prof. Sónia Leitão 
CIÊNCIAS NATURAIS CN Prof. Patrícia Carrilho 

FÍSICO QUÍMICA FQ Prof. Joana Martins 

EXPERIENCI@RTE  Prof. Joana Martins; Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Rita Martins 
EDUCAÇÃO FÍSICA EF Prof. Susana Farinha 

OFICINA DOS AFETOS OF. AFETOS Prof. Marília Poeiras 
EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

OFICINA DE TEATRO OT Prof. Ricardo Gageiro 

 

8ºB Disciplina 

 
Sigla 

 
Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Marília Poeiras 

INGLÊS  ING Prof. Pedro Gomes 
ESPANHOL ESP Prof. Marília Poeiras 

COMUNIC@RTE  Prof. Marília Poeiras; Prof. Pedro Gomes; Prof. Rita Martins 

MAPE@R  Prof. Marta Maia; Prof. Margarida Piedade 
HISTÓRIA HIST Prof. Cristina Girão 

MATEMÁTICA  MAT Prof. Sónia Leitão 

CIÊNCIAS NATURAIS CN Prof. Patrícia Carrilho 
FÍSICO QUÍMICA FQ Prof. Joana Martins 

EXPERIENCI@RTE  Prof. Joana Martins; Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Rita Martins 

EDUCAÇÃO FÍSICA EF Prof. Susana Farinha 
OFICINA DOS AFETOS OF. AFETOS Prof. Susana Farinha 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 
OFICINA DE TEATRO OT Prof. Ricardo Gageiro 

9ºA Disciplina  
Sigla 

 
Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Sofia Rosado 

INGLÊS  ING Prof. Pedro Gomes 
ESPANHOL ESP Prof. Marília Poeiras 

COMUNIC@RTE  Prof. Sofia Rosado; Prof. Pedro Gomes; Prof. Margarida Leite 

MAPE@R  Prof. Marta Maia; Prof. Margarida Piedade 
HISTÓRIA HIST Prof. Ana Matias 

MATEMÁTICA  MAT Prof. Sónia Leitão 

CIÊNCIAS NATURAIS CN Prof. Patrícia Carrilho 
FÍSICO QUÍMICA FQ Prof. Paula Gordo 

EXPERIENCI@RTE  Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Paula Gordo; Prof. Margarida Leite 

EDUCAÇÃO FÍSICA EF Prof. Nelson Brás 
OFICINA DOS AFETOS OF. AFETOS Prof. Nelson Brás 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 
OFICINA DE TEATRO OT Prof. Ricardo Gageiro 
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9ºB Disciplina  
Sigla 

 
Docentes 

PORTUGUÊS  PORT Prof. Mariana Alegre 

INGLÊS  ING Prof. Pedro Gomes 

ESPANHOL ESP Prof. Marília Poeiras 
COMUNIC@RTE  Prof. Mariana Alegre; Prof. Pedro Gomes; Prof. Margarida Leite 

MAPE@R  Prof. Marta Maia; Prof. Margarida Piedade 

HISTÓRIA HIST Prof. Ana Matias 
MATEMÁTICA  MAT Prof. Sónia Leitão 

CIÊNCIAS NATURAIS CN Prof. Patrícia Carrilho 

FÍSICO QUÍMICA FQ Prof. Paula Gordo 
EXPERIENCI@RTE  Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Paula Gordo; Prof. Margarida Leite 

EDUCAÇÃO FÍSICA EF Prof. Nelson Brás 
OFICINA DOS AFETOS OF. AFETOS Prof. Margarida Leite 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA EMRC Prof. Sílvio Sepúlveda 

OFICINA DE TEATRO OT Prof. Ricardo Gageiro 
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5. Critérios gerais de organização de horários  
 

De acordo com a alínea g) do ponto 2 do artigo 37.º, que remete para as decisões no âmbito da 

autonomia pedagógica, decidiu-se implementar, já no início do ano letivo 2019/2020, a semestralização do 

calendário escolar e organização dos tempos e horário escolar.  

 

De acordo com o estipulado no Despacho normativo n.º 10-B/2018: 

“Art. 13.º, 

1 — No âmbito das suas competências, o conselho pedagógico define os critérios gerais a que obedece 

a elaboração dos horários dos alunos, designadamente quanto a:  

a) Hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento das atividades letivas (manhã, 

tarde e noite);  

b) Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração máxima das atividades da turma num 

só turno do dia;  

c) Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia;  

d) Atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias da 

semana;  

e) Distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira e da educação 

física; 

 f) Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas por ausências de 

docentes;  

g) Distribuição dos apoios a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu horário semanal;  

h) Desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico atento o 

disposto no artigo 18.º da Portaria n.º 644 -A/2015, de 24 de agosto. -  Sem prejuízo do disposto no número 

anterior, o conselho pedagógico pode ainda estabelecer outros critérios para a elaboração dos horários que se 

mostrem relevantes no contexto da escola.” 

 

5.1. Critérios a ter em conta na elaboração de horários para o ano letivo 2020/2021 
 

1. A elaboração de horários, quer das turmas quer dos professores, obedecerá, primordialmente, 

a critérios de ordem pedagógica. 

2. Para a elaboração de horários conjugar-se-ão os interesses dos discentes e da escola, no 

respeito inequívoco dos normativos legais vigentes e do Regulamento Interno. 

3. No âmbito da autonomia pedagógica e organizativa das escolas, aquando da elaboração dos 

horários é tido em consideração o tempo necessário para as atividades de acompanhamento e de vigilância 
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dos alunos do 1.º ciclo durante os intervalos entre as atividades letivas, com exceção do período de almoço, 

ao abrigo da alínea l) do n.º 3 do artigo 82.º do ECD, assim como o atendimento aos encarregados de educação. 

4. A elaboração de horários dos professores rege-se pelo horário letivo de funcionamento da 

escola. 

5. Pode haver pequenas alterações decorrentes de matérias diretamente relacionadas com as 

atividades de enriquecimento curricular (conceito de escola a tempo inteiro) ou por motivo de espaço físico 

disponível para a hora de almoço, o qual terá de ser por turnos. 

6. O horário do docente não deve incluir mais de 5 tempos consecutivos de 50 minutos, nem 

deve incluir mais de 9 tempos diários. 

7. O horário diário do docente não deve incluir, de preferência, mais de 3 tempos letivos seguidos 

desocupados. 

8. O horário letivo do docente deve contemplar um período para almoço de, pelo menos, 1 hora. 

9. As atividades de Apoio ao Estudo nos 5º e 6º anos serão asseguradas, sempre que possível, 

por professores de diferentes áreas disciplinares. 

10. As aulas no 1º ciclo serão organizadas em tempos de 60 minutos e no 2º e 3º ciclos serão 

organizadas por períodos consecutivos de 50 minutos. 

11. No horário de cada turma dos 2º e 3º ciclos, não poderão ocorrer períodos desocupados, 

exceto aqueles destinados ao almoço e, eventualmente, a apoios, tutorias. 

12. No horário da turma dos 2º e 3ºCiclos, não poderão constar mais de cinco tempos 

consecutivos. 

13. Nos 2º e 3º Ciclos, sempre que as atividades escolares decorram nos períodos da manhã e da 

tarde, o intervalo do almoço é de uma hora. 

14. Deve haver um desfasamento da hora de almoço nos diferentes ciclos/anos. 

15. Organizar os horários, na medida do possível, permitindo a rotatividade das salas de aula. (face 

à pandemia Covid-19, no presente ano letivo não será possível contemplar a rotatividade das salas). 

16. O funcionamento das disciplinas de caráter mais teórico deve acontecer no turno da manhã, 

sendo, sempre que possível, atribuído, o horário da tarde a disciplinas ou áreas disciplinares de caráter mais 

prático. 

17. As disciplinas da área das Expressões deverão ser colocadas no turno contrário ao da maioria 

da carga letiva da turma. 

18. Face à situação atual, os horários serão desfasados: 

a. 1º e 2º anos – manhã 9h/12h30 – almoço 12h30 – 14h – tarde 14h – 17h30 (sendo que apenas 

sairão 2 vezes por semana às 17h30); 
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b. 3º e 4º anos – manhã 8h30/12h – almoço 12h – 13h30 – tarde 13h30 – 17h (sendo que apenas 

sairão 2 vezes por semana às 17h); 

c. 2º ciclo – 8h30 /17h30 (serão marcados 2 tempos de hora de almoço, de forma a que as horas 

de almoço sejam articuladas entre turmas, bem como recreios e intervalos); 

d. 3º ciclo – 8h20/17h20 (serão marcados 2 tempos de hora de almoço, de forma a que as horas 

de almoço sejam articuladas entre turmas, bem como recreios e intervalos); 

19. Se, por exigência curricular, se dividir uma turma em dois “turnos” numa disciplina, dessa 

situação não poderá ocorrer nenhum período desocupado para qualquer deles. 

20. No 3.º ciclo do ensino básico, quando o número de alunos da turma for igual ou superior a 20, 

é autorizado o desdobramento nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, exclusivamente para a 

realização de trabalho prático ou experimental, no tempo correspondente a um máximo de 100 minutos. (face 

à pandemia Covid-19, no presente ano letivo não será possível contemplar desdobramentos e turnos). 

21. As aulas de Língua Estrangeira II não devem ser lecionadas em tempos letivos consecutivos à 

Língua Estrangeira I e vice-versa. 

22. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora após o almoço. 

23. O horário de funcionamento das atividades extracurriculares, do Desporto Escolar, dos Clubes 

e dos Projetos será definido de acordo com a disponibilidade dos alunos, das instalações e dos horários dos 

professores. 

24. A substituição das aulas por ausência pontual do professor será assegurada nos seguintes 

termos, de acordo com o ponto 7, do art.º 82.º do ECD: 

• 1.º – por permuta entre os professores da mesma turma; 

• 2.º – por permuta entre professores que lecionam a mesma disciplina, seguindo o programa 

da disciplina; 

• 3.º – por professor de BECRE, quando não for possível aplicar qualquer uma das situações 

anteriores. O docente de BECRE segue as indicações deixadas pelo professor da disciplina de acordo com o 

“Plano de aula de Substituição”. 

25. Os apoios aos alunos poderão ser dados na componente de Apoio ao Estudo, no caso do 2.º 

ciclo. Poderão também ser dados durante a componente letiva das diversas disciplinas, a grupos ou 

individualmente, na coadjuvação em sala de aula. Poderão ainda ser ministrados no período da tarde, após as 

atividades letivas, em horário a determinar, de acordo com a disponibilidade de horário dos alunos e do 

professor.  
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6. Instrumentos de planeamento curricular 
 

6.1 Projeto Educativo (PE) 
 

O Projeto Educativo de Escola, de acordo com o Regime de Autonomia, Administração e Gestão das 

Escolas (Decreto-lei nº 75 de 22 de abril de 2008) no seu artigo 9º, alínea a), é definido como: “… o documento 

que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e 

aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam 

os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada se propõe cumprir a sua função educativa”. 

 

6.2 Plano Anual de Atividades (PAA) 
 

O Plano Anual de Atividades (PAA) constitui-se como o documento orientador de planificação das 

atividades escolares a serem realizadas ao longo de um ano letivo. 

O PAA, enquanto instrumento de gestão, previsto no Decreto-Lei n.º 137/2012, obedece a uma lógica 

de integração e de articulação, tendo em vista a coerência, a eficácia e a qualidade do serviço prestado, 

definindo-se como o instrumento “que concretiza os princípios, valores e metas enunciados no Projeto 

Educativo elencando as atividades e as prioridades a concretizar no respeito pelo Regulamento Interno”. 

 

6.3 Plano Anual de Turma (PAT) 
 

De acordo com o artigo 16º, ponto 2 do Despacho n.º 5908/2017 de 5 de julho de 2017, no Plano 

Anual de Turma devem constar: 

a) A identificação das áreas de competência a priorizar no trabalho com a turma; 

b) A definição do contributo das várias áreas disciplinares e disciplinas para o trabalho de integração 

disciplinar, nomeadamente, através da definição das formas de organização do trabalho a desenvolver com a 

turma; 

c) A seleção das metodologias de trabalho a utilizar e os mecanismos de monitorização da evolução 

das aprendizagens dos alunos. 

 

6.3.1 Gestão do Plano Anual de Turma  

De acordo com o 17º artigo, nas dinâmicas de trabalho a implementar, no âmbito do plano curricular 

da turma, o professor titular de turma, em articulação com o conselho de docentes, e o conselho de turma, 

coordenado pelo diretor de turma, devem, em regra, garantir: 
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a) Um trabalho de natureza interdisciplinar e de articulação disciplinar; 

b) Uma atuação preventiva, que permita antecipar e prevenir o insucesso e o abandono escolar; 

c) A adequação, diversidade e complementaridade das estratégias de ensino e aprendizagem, bem 

como dos instrumentos de avaliação e dos recursos educativos a adotar na turma; 

d) O envolvimento dos alunos no planeamento, desenvolvimento e monitorização do plano curricular 

da turma; 

e) A regularidade da monitorização do referido plano, avaliando, de acordo com a sua 

intencionalidade, o impacto das estratégias e medidas adotadas; 

f) A produção de informação descritiva sobre os desempenhos dos alunos, promovendo 

aprendizagens de qualidade e a sua autorregulação. 

Para a efetiva implementação de estratégias que se concretizem no Plano Curricular de Turma e se 

traduzam em aprendizagens significativas, há que ter em conta a definição de corretas Práticas Pedagógicas e 

definir, para cada turma e em particular para cada aluno, medidas de promoção do sucesso escolar. 

Relativamente às práticas pedagógicas, ao abrigo do artigo 18º, com vista a uma efetiva apropriação 

dos conhecimentos, bem como ao desenvolvimento de capacidades e atitudes pelos alunos, as práticas 

pedagógicas devem valorizar, designadamente:  

a) A gestão da articulação horizontal do currículo operacionalizada pelo professor titular, pelo diretor 

de turma e ou de curso ou por outro professor;  

b) A explicitação das aprendizagens, dos desempenhos esperados e dos instrumentos de avaliação, 

enquanto referenciais que constituem o perfil de aprendizagens específicas dos alunos;  

c) A mobilização do conhecimento de situações e problemas do quotidiano ou do meio envolvente;  

d) A organização do ensino prevendo atividades de observação, experimentação e questionamento 

da realidade de forma integrada;  

e) O desenvolvimento de atividades cooperativas de aprendizagem;  

f) A utilização crítica de fontes de informação e o uso preferencial das tecnologias de informação e 

comunicação;  

g) A promoção de atividades de intervenção cívica dos alunos, privilegiando a livre iniciativa, a 

autonomia e a responsabilidade;  

h) A criação de ambientes estimulantes e potenciadores do desenvolvimento de curiosidade 

intelectual;  

i) O desenvolvimento de competências de nível elevado, incidindo em atividades de pesquisa, análise, 

síntese, avaliação e comunicação. 
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Quanto à promoção do sucesso escolar, é fundamental o envolvimento dos alunos e dos encarregados 

de educação na definição, implementação, monitorização e avaliação das medidas de promoção do sucesso 

educativo.  

Sempre que necessário poderão desencadear-se respostas adequadas às necessidades dos alunos, 

tal como preconizado no decreto-lei 54/2018 de 6 de julho. Essas medidas poderão passar por: 

a) Frequência das salas de estudo (maior acompanhamento por parte dos docentes na 

realização das tarefas e organização do estudo autónomo por parte dos alunos com mais dificuldades); 

b) Atividades de apoio ao estudo (realização de fichas específicas para a consolidação e 

desenvolvimento das aprendizagens, bem como o acompanhamento da realização de trabalhos que visem a 

integração das aprendizagens de várias áreas disciplinares, a prática de rotinas de pesquisa e seleção de 

informação e a aquisição de métodos de estudo); 

c) Coadjuvação em sala de aula, valorizando-se as experiências e as práticas colaborativas que 

conduzam à melhoria das práticas; 

d) Acompanhamento a alunos que progridam ao 2.º ou 3.º ciclo com menção Insuficiente ou 

classificação final inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano escolar anterior; 

e) Implementação de tutorias, visando o acompanhamento com vista à melhoria das 

aprendizagens e ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos; 

f) Implementação de Apoio Pedagógico Acrescido; 

g) Organização de um plano diário/semanal de trabalho; 

h) Pedagogia diferenciada em sala de aula - antecipação e/ou reforço da aprendizagem de 

conteúdos lecionados (resumos, sistematizações, esquemas …); descodificação de noções e conceitos; 

disponibilização de material suplementar (fichas de trabalho autónomo - atividades formativas e/ou de 

remediação); reforço e desenvolvimento de competências específicas, priorizando os conhecimentos 

estruturantes; definição de metas mais curtas e ajustadas ao ritmo do aluno e realização de uma mesma tarefa 

com diferentes materiais; 

i) Acomodações curriculares - tipo de prova ou instrumento de avaliação (desdobramento de 

questões; simplificação de questões; escolhas múltiplas; preenchimento de espaços, entre outras); realização 

de teste/prova em sala à parte; desdobramento do teste (realizar os testes por partes, sendo cada parte em 

dias diferentes); realização de teste com consulta de apontamentos/notas; leitura de teste/prova; 

j) Promoção de comportamento pró-social - realização de trabalhos de pares/grupo; 

desenvolvimento de atividades que promovam o espírito de entreajuda; participação em debates; 
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7. Princípios que regulam a avaliação das aprendizagens 
 

 “A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao 

professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre o 

desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria.” 

(ponto 2, artigo 16º, Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto) 

Assim, o presente ponto contempla as principais orientações relativas à avaliação das aprendizagens 

na Escola Luís Madureira. Os critérios de avaliação que nele se enunciam vão ao encontro do disposto nos 

normativos legais, nas Aprendizagens Essenciais, no Projeto Educativo da Escola e no Regulamento Interno. 

Importa salientar que a avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso 

escolar e certificador dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelo aluno. Esta 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 os níveis de 

Ensino Básico.  

Tratando-se de um processo transparente, em que a capacidade de reflexão e o espírito crítico dos 

nossos alunos são fundamentais, a autoavaliação dos alunos assume-se de extrema importância e obrigatória 

no final de cada ano letivo para os alunos de 1º ciclo (3º e 4º anos) e no final de cada semestre letivo para os 

alunos de 2º e 3º ciclos. 

 

7.1 Operacionalização da Avaliação das Aprendizagens 
 

A avaliação na educação pré-escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, 

desenvolvendo-se num processo contínuo e interpretativo que procura tornar a criança protagonista da sua 

aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e 

como as vai ultrapassando. São utilizadas técnicas e instrumentos de observação e de registo diversificados 

que permitam evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens.  

A avaliação do pré-escolar deve ter em conta:  

a) as áreas de conteúdo;  

b) os domínios previstos nas Metas de Aprendizagem;  

c) outras específicas estabelecidas no Projeto Educativo e/ou Plano de Grupo e no(s) Programa(s) 

Educativo(s) Individuais. 

A avaliação nos 1º, 2º e 3º ciclos deve: 

• recorrer a uma diversidade de métodos e instrumentos; 

• incidir sobre os conteúdos e as capacidades que foram efetivamente objeto de ensino-

aprendizagem; 
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• Valorizar as atitudes e valores de cada aluno. 

 

7.2. Modalidades de avaliação 
 

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

formativa e avaliação sumativa. 

• A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade e sempre que seja 

considerado oportuno, de acordo com os critérios definidos pelo conselho pedagógico, e deve fundamentar, 

essencialmente, estratégias de diferenciação pedagógica. 

• A avaliação formativa de acordo com o artigo 21º, da Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, 

assume caráter obrigatório, contínuo e sistemático, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha 

de informação e tendo como principal função a regulação das aprendizagens. Assim:  

o A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo de 

ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento.  

o Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar:  

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

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

medidas e estratégias pedagógicas;  

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos 

em que ocorrem;  

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

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

• A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens 

realizadas pelos alunos e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna, que resulta da análise de todo o percurso do aluno, ou seja, 

traduz o empenho e desempenho dos alunos nas diferentes modalidades de avaliação nos dois 

semestres letivos.  

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência. 

 

7.3. Momentos de reporte da avaliação 
 

Ao longo do ano letivo, existirão quatro momentos de reporte de avaliação aos alunos e pais e 

encarregados de educação. 
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Operacionalização dos reportes de avaliação para disciplinas anuais: 

a) 1º momento de avaliação – informação intercalar - no decorrer do 1º semestre, conforme 

calendário proposto; esta informação terá caráter descritivo/qualitativo e será dado 

conhecimento da mesma aos alunos e pais e encarregados de educação através da plataforma 

INOVAR.  

b) 2º momento de avaliação - final do 1º semestre – atribuição de caráter descritivo na Educação 

Pré-escolar, de caráter descritivo e qualitativo no 1º ciclo e de caráter quantitativo no 2º e 3º 

ciclos.  

c) 3º momento de avaliação - informação intercalar - esta informação terá caráter 

descritivo/qualitativo e será dado conhecimento da mesma aos alunos e pais e encarregados de 

educação através da plataforma INOVAR;  

d) 4º momento de avaliação - final do 2º semestre – atribuição da avaliação sumativa a todas as 

disciplinas, cujas avaliações, serão de caráter descritivo na Educação Pré-escolar, de caráter 

descritivo e qualitativo no 1º ciclo e de caráter quantitativo no 2º e 3º ciclos. 

 

Operacionalização dos reportes de avaliação para disciplinas semestrais (Cidadania, Desenvolvimento e 

Tecnologias e Oficina do Teatro – 2º ciclo): 

a) 1º momento de avaliação – primeira informação intercalar - no decorrer do 1º/2º semestre, 

conforme calendário proposto; esta avaliação terá caráter descritivo/qualitativo e será dado 

conhecimento da mesma aos alunos e pais e encarregados de educação.  

b) 2º momento de avaliação – segunda informação intercalar - no decorrer do 1º/2º semestre, 

conforme calendário proposto; esta avaliação terá caráter descritivo/qualitativo e será dado 

conhecimento da mesma aos alunos e pais e encarregados de educação. 

c) 3º momento de avaliação - final do 1º semestre – atribuição da avaliação sumativa a todas as 

disciplinas semestrais, esta avaliação é de caráter quantitativo no 2º e 3º ciclos, sendo que de 

acordo com a alínea b), do ponto 5, da Portaria n.º 223-A/2018 “A classificação atribuída no final 

do período adotado fica registada em ata e está sujeita a aprovação do conselho de turma de 

avaliação no final do ano letivo.” 

d) 4º momento de avaliação - final do 2º semestre – atribuição da avaliação sumativa a todas as 

disciplinas semestrais, esta avaliação é de caráter quantitativo no 2º e 3º ciclos. 
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7.4 Critérios Gerais de Avaliação 
 

Reconhecendo a existência de uma componente subjetiva na avaliação, considera-se necessário 

uniformizar procedimentos e terminologias. Assim, o Conselho Pedagógico de 7 de setembro de 2019 aprovou 

os seguintes pesos percentuais: 

• Domínio dos conhecimentos e capacidades - 80%  

• Domínio das atitudes e valores – 20% 

 

A avaliação é feita de forma cumulativa nos dois semestres. Desta forma, no domínio dos 

conhecimentos, 80%, deve proceder-se à contabilização de todos os elementos de avaliação realizados até ao 

final de cada semestre. Sendo que em todas as disciplinas se privilegiará o trabalho contínuo, realizando-se 

diferentes elementos de avaliação como:  fichas de avaliação escrita, trabalhos individuais ou de grupo, com 

diferentes objetivos, duração e estrutura, tal como preconizado pela avaliação formativa. 

Assim sendo, ao longo do ano letivo, no domínio dos conhecimentos, devem considerar-se todos os 

elementos de avaliação realizados pelo aluno tendo em conta a especificidade da disciplina e a 

progressão/regressão do aluno.  

No domínio das atitudes e valores, 20%, deverá considerar-se apenas o semestre a que a avaliação diz 

respeito. 

Todos os docentes deverão ter as suas grelhas de registo da avaliação e aquando do departamento 

curricular de avaliação de 1º ciclo ou dos conselhos de turma de 2º e 3º ciclos devem ser registadas em ata 

todas as decisões tomadas. 

Os presentes critérios gerais deverão ser cumpridos por todos os professores e traduzidos em critérios 

específicos por disciplina e ano de escolaridade, no caso do 1.º ciclo do ensino básico, e por 

disciplina/departamento curricular, no caso dos 2.º e 3.º ciclos.  

Os Critérios Gerais e os Critérios Específicos de cada disciplina são comunicados: 

• aos encarregados de educação e alunos pelo professor titular da turma no 1º ciclo; 

• aos alunos pelos professores das respetivas disciplinas nos 2º e 3º ciclos; 

• aos encarregados de educação pelo diretor de turma nos 2.º e 3.º ciclos. 

A avaliação deve ter em conta:  

• a situação do aluno face aos objetivos definidos pelos programas, metas curriculares, 

aprendizagens essenciais e descritores do Perfil do Aluno; 

• as necessidades dos alunos abrangidos pelo decreto-lei nº 54/2018 de 6 de julho; 

•  todo o trabalho realizado ao longo do ano letivo. 
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7.5 Terminologia da avaliação 
 

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 aluno com inclusão 

de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação. No 

caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa pode expressar-se apenas de 

forma descritiva em todas as componentes do currículo, no 1.º semestre. 

 

Os resultados das fichas de avaliação escrita são registados qualitativamente tendo como referência 

o quadro: 

Nomenclatura %  Nomenclatura % 

I - Insuficiente 0% - 49%  B - Bom 70% - 89% 

S - Suficiente 50% - 69%  MB - Muito Bom 90% - 100% 

 

No 2º e 3º ciclos, a terminologia (ou expressão da avaliação) a adotar nas fichas de avaliação escrita e 

nos trabalhos individuais ou de grupo é a seguinte: 

Nomenclatura Nível %  Nomenclatura Nível % 

Fraco 1 0% - 19%  Bom 4 69,5% - 89% 

Não Satisfaz 2 19,5% - 49%  Muito Bom 5 89,5% - 100% 

Satisfaz 3 49,5% - 69%     

 

7.6 Formalização da avaliação 
 

A avaliação sumativa interna efetua-se no final de cada semestre, sendo da responsabilidade dos 

professores e da escola, e traduz-se num juízo globalizante sobre o desenvolvimento das aprendizagens, 

competências e atitudes dos alunos. 

No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa interna materializa-se 

de forma descritiva em todas as disciplinas.  

Nos 2.º e 3.º ciclos, a informação resultante da avaliação sumativa interna materializa-se numa escala 

de 1 a 5, em todas as disciplinas, a qual pode ser acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma 

apreciação descritiva sobre a evolução do aluno.  
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A avaliação sumativa interna é da responsabilidade do professor titular da turma em articulação com 

o respetivo conselho de docentes, no 1.º ciclo, e dos professores que integram o conselho de turma, nos 2.º 

e 3.º ciclos, reunindo, para o efeito, no final de cada semestre. 

Nos 1º, 2º e 3º ciclos, no decorrer dos 1º e 2º semestre é realizada uma reunião de informação 

intercalar, na qual se elaboram registos com a informação individualizada e que são dados a conhecer aos 

encarregados de educação. 

Nos 1º, 2º e 3º ciclos, no final de cada semestre elaboram-se registos de avaliação individual dos quais 

constam as classificações referentes a cada disciplina e uma síntese descritiva sobre as componentes do 

currículo de natureza transversal, nomeadamente, as aprendizagens do âmbito da «educação para a 

cidadania, da compreensão e expressão em língua portuguesa e da utilização das tecnologias da informação 

e comunicação». 

A avaliação sumativa interna tem como finalidade:  

a) informar, o aluno e o seu encarregado de educação, sobre o desenvolvimento das aprendizagens e 

competências em cada disciplina e área disciplinar;  

b) tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno.  

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

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

natureza globalizante como o respeito pelos critérios de avaliação. 

No pré-escolar, a avaliação é da responsabilidade dos educadores de infância que deverão proceder 

à transmissão da informação aos encarregados de educação no final de cada semestre.  

 

7.7 Condições de transição e aprovação nos 1º, 2º e 3º ciclos 
 

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

expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e Aprovado 

ou Não Aprovado, no final de cada ciclo.  

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

retenção considerada excecional.  

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

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

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

artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  
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A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o 

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

demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para prosseguir com sucesso os seus estudos. 

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

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

ciclo, o aluno não progride e obtém a menção Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições:  

a) No 1.º ciclo, tiver obtido:  

• Menção Insuficiente nas disciplinas de Português e de Matemática;  

• Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção 

Insuficiente em duas das restantes disciplinas;  

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

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

•  Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.  

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

básico geral implica a sua não aprovação neste ciclo. 

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º ciclo, e Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo e 2.º ciclo, e 

as disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de Oferta Complementar, nos três ciclos do ensino básico, não 

são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo.  

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

Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por decisão 

do diretor, sob proposta do professor titular de turma.  

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

componentes do currículo do respetivo ano de escolaridade. 

Estas decisões devem constar em ata, assim como a respetiva fundamentação pedagógica. A decisão 

de retenção reveste sempre de um caráter pedagógico, exigindo a avaliação individualizada da situação 

específica do aluno, ponderando: 

1. As condições de possibilidade de o aluno adquirir os conhecimentos e desenvolver as 

capacidades necessárias até ao final do ciclo;  

2. A evolução do aluno;  

3. As condições específicas de cada aluno, incluindo alunos abrangidos com as medidas seletivas 

e/ou adicionais previstas no decreto-lei nº 54/2018 de 6 de julho, quer no domínio cognitivo e psicomotor, 

quer no domínio sócio afetivo; 
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4. O benefício pedagógico previsível, no percurso escolar do aluno, onde, para além de outros 

aspetos, se deverá ponderar a questão da integração no grupo-turma. 
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8. Critérios específicos de avaliação 
 

Para o ano letivo 2020/2021, os critérios específicos de avaliação para cada disciplina serão os seguintes: 

 
DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1.ºCICLO 
Português  
 

 
Matemática  
 

 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% 
Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

 

Oralidade (25%) 

• Compreensão do Oral (10%) 
Fichas ou atividades de avaliação informal e / ou formal da 
compreensão do oral * 

• Expressão Oral (15%) 
Exposições/apresentações orais/ interação 
 

Leitura / Escrita (55%) 

• Fichas de avaliação sumativa – 30%** 

• Fichas formativas e/ou trabalhos individuais, de pares ou de 
grupo de acordo com os diferentes domínios (Leitura / Escrita 
/ Gramática) – 20% 

• Leitura (fluência, velocidade, expressividade, compreensão) – 
5% 
 

*  As fichas de compreensão oral não carecem de marcação prévia. 
** No caso dos regimes não presencial ou misto, este peso será 
redistribuído pelos restantes parâmetros. 

- Responsabilidade e integridade  

• Comportamento (5%) 
 

- Excelência e exigência 

• Trabalhos de casa (5%) 
 
- Curiosidade, reflexão e inovação 

• Espírito critico e criatividade 
(3%) 

 
- Cidadania e participação 

• Participação (4%) 
 

- Liberdade 

• Autonomia (3%) 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% 
Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

 

Testes semestrais - 40% * 
Fichas formativas - 20% 
Trabalhos individuais, de pares ou de grupo- 20% 
 
* No caso dos regimes não presencial ou misto, este peso será 
redistribuído pelos restantes parâmetros. 
 

- Responsabilidade e integridade  

• Comportamento (5%) 
 

- Excelência e exigência 

• Trabalhos de casa (5%) 
 
- Curiosidade, reflexão e inovação 

• Espírito critico e criatividade 
(3%) 

 
- Cidadania e participação 

• Participação (4%) 
 

- Liberdade 

• Autonomia (3%) 
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Estudo do Meio  
 

 

• Disciplina de Inglês (3º e 4º ano do 1ºCiclo) 
 
 

 
 
 
 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% 
 

Domínio das Atitudes e Valores - 20% 
 

Testes semestrais - 40%* 
Fichas formativas - 20% 
Trabalhos individuais, de pares ou de grupo- 20% 
 
* No caso dos regimes não presencial ou misto, este peso será 
redistribuído pelos restantes parâmetros. 
 
 
 

- Responsabilidade e integridade  

• Comportamento (5%) 
 

- Excelência e exigência 

• Trabalhos de casa (5%) 
 
- Curiosidade, reflexão e inovação 

• Espírito critico e criatividade 
(3%) 

 
- Cidadania e participação 

• Participação (4%) 
 

- Liberdade 

• Autonomia (3%) 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% 
 

Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

Leitura e Oralidade (30%) 

• Compreensão do Oral (10%) 
Fichas ou atividades de avaliação informal e / ou formal da 
compreensão do oral * 

• Expressão Oral (20%) 
Exposições/apresentações orais/ interação/leitura (fluência, 
velocidade, expressividade, compreensão) 
 

Gramática e Escrita (50%) 

• Fichas de avaliação sumativa – 30%** 

• Fichas formativas e/ou trabalhos individuais, de pares ou de 
grupo de acordo com os diferentes domínios (Escrita / 
Gramática) – 20% 
 

*  As fichas de compreensão oral não carecem de marcação prévia. 
** No caso dos regimes não presencial ou misto, este peso será 
redistribuído pelos restantes parâmetros. 

 
- Responsabilidade e integridade  

• Comportamento (5%) 
 

- Excelência e exigência 

• Trabalhos de casa (5%) 
 
- Curiosidade, reflexão e inovação 

• Espírito critico e criatividade 
(3%) 

 
- Cidadania e participação 

• Participação (4%) 
 

- Liberdade 

• Autonomia (3%) 
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• Disciplina de Educação Física (1º e 2º anos do 1.ºCiclo) 

 
 

• Disciplina de Educação Física (3º e 4º anos do 1.ºCiclo) 

 
 
 
 

• Educação Artística (1.ºCiclo) 
Artes Visuais – 4º ano 

 
 
 
 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

 

- Perícias e Manipulações    

- Deslocamentos e Equilíbrios 

- Jogos Infantis 

 

- Responsabilidade e integridade  

Comportamento (10%) 

Equipamento (5%) 

 

- Cidadania e participação 

Participação (intervenção e atuação) – 5% 

 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

 

- Ginástica 

- Jogos  

- Deslocamentos e Equilíbrios 

- Perícias e Manipulações 

- Responsabilidade e integridade  

Comportamento (10%) 

 

Equipamento (5%) 

 

- Cidadania e participação 

Participação (intervenção e atuação) – 5% 

 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

- Trabalhos práticos realizados em aula (80%)* 
*Os dados para a avaliação serão recolhidos na 
observação do resultado dos trabalhos concebidos 
nas aulas e ainda através da apreciação verbal 
fundamentada. A avaliação não incide apenas nos 
produtos finais de expressão e comunicação, mas 
também na evolução do processo criativo e técnico 
e na sua capacidade de resolução de problemas. A 
aplicação de técnicas, materiais e manuseamento 
de instrumentos são avaliadas através da 
observação direta da professora titular de turma e 
da professora coadjuvante das operações, sua 
evolução e resultados. 
 

- Responsabilidade e integridade (4%): 

• comportamento 
- Excelência e exigência (4%): 

• atividades de superação 
- Curiosidade, reflexão e inovação (4%): 

• espírito crítico e criativo 
- Cidadania e participação (4%): 

• participação 
- Liberdade (4%): 

• autonomia 
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Teatro – 4º ano 

 
Música (4º ano) 

 
Comunic@rte (1º, 2º e 3º anos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

-  Concentração (10%) 
- Desinibição (10%) 
- Empenho (10%) 
- Criatividade (10%) 
- Expressão Corporal (10%) 
- Expressão Vocal (20%) 
- Comunicabilidade (5%) 
- Interpretação (5%) 

- Responsabilidade e integridade (4%): 

• comportamento 
- Excelência e exigência (4%): 

• atividades de superação 
- Curiosidade, reflexão e inovação (4%): 

• espírito crítico e criativo 
- Cidadania e participação (4%): 

• participação 
- Liberdade (4%): 

• autonomia 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

- Observação direta (35%) 
 
- Realização das tarefas propostas (35%) 
 
- Manuseamento da flauta de bisel (10%) 

- Responsabilidade e integridade (4%): 

• comportamento 
- Excelência e exigência (4%): 

• atividades de superação 
- Curiosidade, reflexão e inovação (4%): 

• espírito crítico e criativo 
- Cidadania e participação (4%): 

• participação 
- Liberdade (4%): 

• autonomia 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

Componente plástica (20%) 
 
Componente musical (20%) 
 
Componente performativa (20%) 
 
Componente literária (10%) 
 
Componente científica (10%)  

• conhecimento matemático (5%) 

• conhecimento das ciências naturais (5%) 
 

- Responsabilidade e integridade (4%): 

• comportamento 
- Excelência e exigência (4%): 

• atividades de superação 
- Curiosidade, reflexão e inovação (4%): 

• espírito crítico e criativo 
- Cidadania e participação (4%): 

• participação 
- Liberdade (4%): 

• autonomia 
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Disciplina de Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologias (1º ciclo)  
 

Menção Níveis de desempenho 

 
 

Insuficiente 

Não é pontual.  
Cumpre poucas vezes as normas da sala de aula.  
Respeita pouco a opinião dos outros.  
Demonstra poucos valores de tolerância e solidariedade. Não articula 
saberes de diversas áreas para argumentar.  
Não demonstra espírito crítico.  
Não cumpre as tarefas propostas.  
Não utiliza as tecnologias de informação e comunicação nas tarefas de 
construção de conhecimento. 

 
 

Suficiente 

Por vezes não é pontual.  
Cumpre regularmente as normas da sala de aula.  
Respeita a opinião dos outros. Demonstra valores de tolerância e 
solidariedade.  
Tem alguma capacidade de argumentação.  
Revela algum espírito crítico.  
Cumpre as tarefas propostas. 
Utiliza as tecnologias de informação e comunicação nas tarefas de 
construção de conhecimento. 

 
 

Bom 

É sempre pontual.  
Cumpre as normas da sala de aula.  
Respeita a opinião dos outros.  
É tolerante e solidário.  
Demonstra capacidade de argumentação.  
Revela espírito crítico.  
Cumpre sempre as tarefas propostas.  
Utiliza corretamente as tecnologias de informação e comunicação nas 
tarefas de construção de conhecimento. 

 
 

Muito Bom 

É sempre pontual.  
Cumpre com rigor as normas da sala de aula.  
Respeita sempre a opinião dos outros.  
É tolerante e solidário.  
Demonstra grande capacidade de argumentação.  
Revela espírito crítico.  
Cumpre com rigor as tarefas propostas.   
Utiliza corretamente as tecnologias de informação e comunicação nas 
tarefas de construção de conhecimento. 
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• Disciplina de Educação Moral Religiosa Católica (1ºCiclo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 50% Domínio das Atitudes e Valores - 50% 

-Participação Oral com Frequência e Qualidade -
(20%). 
  
-Responsabilidade e Empenho no Trabalho 
Individual - (20%). 
  
-Participação e Realização de trabalhos nas 
Caminhadas de Advento/Natal, Quaresma/Páscoa 
e Caminhada Mariana – (10%). 
 

- Responsabilidade e integridade  
·       Comportamento: sabe respeitar-se a si 
mesmo e aos outros; sabe agir eticamente - 
(10%) 
  
- Excelência e exigência 
·       Atividades de superação: aspira ao 
trabalho bem feito, ao rigor e à superação; é 
perseverante perante as dificuldades; tem 
sensibilidade e sabe ser solidário para com os 
outros – (10%) 
  
- Curiosidade, reflexão e inovação 
·       Espírito critico e criativo: quer aprender 
mais; quer desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; procura novas 
soluções – (10%) 
  
- Cidadania e participação 
·       Participação: demostra respeito pela 
diversidade humana e cultural e age de acordo 
com os direitos humanos (intervenção e 
atuação) – (10%) 
  
- Liberdade 
·       Autonomia: manifesta autonomia pessoal 
centrada nos direitos humanos, no respeito 
mútuo, na livre escolha do bem comum - (10%) 
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Critérios específicos das disciplinas de História e Geografia de Portugal (2º ciclo), História (3º ciclo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

• Fichas de Avaliação 40% *  

• Trabalhos Individuais (Fichas de verificação dos 

conhecimentos/síntese, fichas de trabalho; 

questões aula) 35% 

• Participação oral espontânea solicitada 5%  

  

 

* Na eventualidade de alteração para o regime não 

presencial ou misto o peso das fichas de avaliação 

será redistribuído pelos restantes parâmetros. 

 

   Responsabilidade e integridade (5%)  
• Comportamento - respeito pelas regras;  
• Colaboração nas atividades propostas;  
• Contributo para tarefas comuns;  
• Apresentação e organização do material 

escolar.  
  Excelência e exigência (5%)  

• Atividades de superação (por exemplo tpc’s);  
• Cumprimento das tarefas (individuais ou em 

grupo).  
   Curiosidade, reflexão e inovação (3%)  

• Demonstração de rigor e originalidade na 
elaboração dos trabalhos.  

   Cidadania e participação (4%)  
• Participação (intervenção e atuação);  
• Respeito pela opinião dos outros.  

  Liberdade (3%)  
• Autonomia;  
• Tomada de decisão, confrontando diferentes 

perspetivas de um problema.  
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• Disciplina de Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologias 
A disciplina de Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologias, nos 2.º ciclo do ensino básico, está também 
sujeita à avaliação sumativa e expressa-se, como as restantes, numa escala de 1 a 5, conforme se infere 
do estipulado no n.º 4 do art.º 23 do Portaria n.º 223/2018, de 3 de agosto. Para uma maior equidade 
na avaliação dos alunos nesta disciplina prática ter-se-ão em atenção os seguintes níveis de 
desempenho: 

Nível Níveis de desempenho 

 
 

1 

Não é pontual.  
Não cumpre as normas da sala de aula.  
Não respeita a opinião dos outros.  
Não demonstra valores de tolerância e solidariedade.  
Não articula saberes de diversas áreas para argumentar.  
Não demonstra espírito crítico. 
Não cumpre as tarefas propostas.  
Não utiliza as tecnologias de informação e comunicação nas tarefas de construção 
de conhecimento. 

 
 

2 

Não é pontual.  
Cumpre poucas vezes as normas da sala de aula.  
Respeita pouco a opinião dos outros.  
Demonstra poucos valores de tolerância e solidariedade. Não articula saberes de 
diversas áreas para argumentar.  
Não demonstra espírito crítico.  
Não cumpre as tarefas propostas.  
Não utiliza as tecnologias de informação e comunicação nas tarefas de construção 
de conhecimento. 

 
 

3 

Por vezes não é pontual.  
Cumpre regularmente as normas da sala de aula.  
Respeita a opinião dos outros. Demonstra valores de tolerância e solidariedade.  
Tem alguma capacidade de argumentação.  
Revela algum espírito crítico.  
Cumpre as tarefas propostas. 
Utiliza as tecnologias de informação e comunicação nas tarefas de construção de 
conhecimento. 

 
 

4 

É sempre pontual.  
Cumpre as normas da sala de aula.  
Respeita a opinião dos outros.  
É tolerante e solidário.  
Demonstra capacidade de argumentação.  
Revela espírito crítico.  
Cumpre sempre as tarefas propostas.  
Utiliza corretamente as tecnologias de informação e comunicação nas tarefas de 
construção de conhecimento. 

 
 

5 

É sempre pontual.  
Cumpre com rigor as normas da sala de aula.  
Respeita sempre a opinião dos outros.  
É tolerante e solidário.  
Demonstra grande capacidade de argumentação.  
Revela espírito crítico.  
Cumpre com rigor as tarefas propostas.   
Utiliza corretamente as tecnologias de informação e comunicação nas tarefas de 
construção de conhecimento. 
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• Disciplina de Educação Moral Religiosa Católica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 50% Domínio das Atitudes e Valores - 50% 

-Participação Oral com Frequência e Qualidade -
(20%). 
  
-Responsabilidade e Empenho no Trabalho 
Individual - (20%). 
  
-Participação e Realização de trabalhos nas 
Caminhadas de Advento/Natal, Quaresma/Páscoa 
e Caminhada Mariana – (10%). 
 

- Responsabilidade e integridade  
·       Comportamento: sabe respeitar-se a si 
mesmo e aos outros; sabe agir eticamente - 
(10%) 
  
- Excelência e exigência 
·       Atividades de superação: aspira ao 
trabalho bem feito, ao rigor e à superação; é 
perseverante perante as dificuldades; tem 
sensibilidade e sabe ser solidário para com os 
outros – (10%) 
  
- Curiosidade, reflexão e inovação 
·       Espírito critico e criativo: quer aprender 
mais; quer desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; procura novas 
soluções – (10%) 
  
- Cidadania e participação 
·       Participação: demostra respeito pela 
diversidade humana e cultural e age de acordo 
com os direitos humanos (intervenção e 
atuação) – (10%) 
  
- Liberdade 
·       Autonomia: manifesta autonomia pessoal 
centrada nos direitos humanos, no respeito 
mútuo, na livre escolha do bem comum - (10%) 
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Critérios específicos do DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

• Disciplina de Educação Física 

 

• Disciplina de Educação Musical 

 
 

• Disciplina de Oficina de Teatro  

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

- Observação - Executa/Não Executa exercícios critério; 

Realização de fichas de trabalho no manual. (70%)   

 

- Realização de 2 testes de condição física do Programa 

Fitescola; (10%) 

  

- Responsabilidade e integridade  

• Comportamento e cumprimento do uniforme (5%) 

 

- Excelência e exigência 

• Atividades de superação – 5% 

 

- Curiosidade, reflexão e inovação 

• Espírito critico e criativo – 3% 

 

- Cidadania e participação 

• Participação (intervenção e atuação) – 4% 

 

- Liberdade 

• Autonomia (3%) 

 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

Conhecimento das diversas formas de expressão 
musical e da escrita musical através de: 
- Questões teóricas (orais ou escritas) - 30%; 
- Prática a nível individual (utilizando a flauta ou 
outros instrumentos musicais) - 35%; 
-  Participação oral espontânea e/ou solicitada – 
15%. 

- Responsabilidade e integridade  

• Comportamento (5%) 
- Excelência e exigência 

• Sensibilidade (2,5%) 

• Solidariedade (2,5%) 
- Curiosidade, reflexão e inovação 

• Gosto pela aprendizagem (4%) 
- Cidadania e participação 

• Participação (intervenção e atuação) – 4% 
- Liberdade 
Autonomia pessoal (2%) 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

Componente Prática 60% 
Concentração 5%  
Desinibição 5% 
Empenho 5% 
Criatividade 5% 
Expressão Corporal 10% 
Expressão Vocal 20% 
Comunicabilidade 5% 
Interpretação 5% 
Componente Teórica 20% 
Participação 5% 
Pesquisa 5% 

Responsabilidade e integridade (5%): 
- Respeitar-se a si mesmo e aos outros  
- Saber agir e responder pelas próprias ações 
- Ponderar as ações próprias e alheias em 
função do bem comum 
Excelência e exigência (5%): 
-  Aspirar a trabalho bem feito, ao rigor e à 
superação  
- Ser perseverante perante as dificuldades  
- Revelar empenho nas tarefas propostas 
Curiosidade, reflexão e inovação (5%): 
- Querer aprender mais  
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Apropriação 5% 
Reflexão 5% 
 
 

- Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e 
criativo  
- Procurar novas soluções e aplicações 
Cidadania e participação (3%): 
- Demonstrar respeito pela diversidade humana 
e cultural 
- Agir de acordo com os princípios dos direitos 
humanos  
- Revelar disponibilidade para a solução de 
eventuais conflitos  
- Ser interventivo e empreendedor 
• Liberdade (2%): 
– Manifestar autonomia 
- Tomar decisões baseadas na escuta e 
compreensão de perspetivas diferentes 
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Critérios específicos do departamento de LÍNGUAS 

• Disciplina de Português (2º e 3º ciclos) 

 
 

• Disciplina de Espanhol (3º ciclo) 

 
 

 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

Leitura e Oralidade (30%) 
• Compreensão do Oral (10%) 

Fichas ou atividades de avaliação informal e / ou 
formal da compreensão do oral * 

• Expressão Oral (20%) 
Exposições/apresentações orais/ interação/leitura 
(fluência, velocidade, expressividade, compreensão) 
  
Educação Literária / Escrita (50%) 

• Fichas de avaliação sumativa – 30%** 
• Fichas formativas e/ou trabalhos individuais, de 

pares ou de grupo de acordo com os diferentes 
domínios (Educação Literária / Escrita / 
Gramática) – 20% 

  
* As fichas de compreensão oral não carecem de 
marcação prévia. 
** No caso dos regimes não presencial ou misto, este peso 
será redistribuído pelos restantes parâmetros. 

- Responsabilidade e integridade (5%) 
• Comportamento 

 
  
- Excelência e exigência (5%) 

• Trabalho de casa 
 
 
- Curiosidade, reflexão e inovação (3%) 

• Espírito crítico 
  
 
- Cidadania e participação (4%) 

• Participação 
 
  
- Liberdade (3%) 

• Autonomia 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

Leitura e Oralidade (30%) 
• Compreensão do Oral (10%) 

Fichas ou atividades de avaliação informal e / ou 
formal da compreensão do oral * 

• Expressão Oral (20%) 
Exposições/apresentações orais/ interação/leitura 
(fluência, velocidade, expressividade, compreensão) 
  
Educação Literária / Escrita (50%) 

• Fichas de avaliação sumativa – 30%** 
• Fichas formativas e/ou trabalhos individuais, de 

pares ou de grupo de acordo com os diferentes 
domínios (Educação Literária / Escrita / 
Gramática) – 20% 

  
* As fichas de compreensão oral não carecem de 
marcação prévia. 

** No caso dos regimes não presencial ou misto, 
este peso será redistribuído pelos restantes 
parâmetros. 

- Responsabilidade e integridade (5%) 
• Comportamento 

 
  
- Excelência e exigência (5%) 

• Trabalho de casa 
 
  
- Curiosidade, reflexão e inovação (3%) 

• Espírito crítico 
 
  
- Cidadania e participação (4%) 

• Participação 
 
  
- Liberdade (3%) 

• Autonomia 
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• Disciplina de Inglês (2º e 3º ciclos) 

 
 

 

• Comunic@rte (2º e 3º ciclos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

 
➢ Oralidade – 25% 

• Compreensão do Oral – 10% 

Fichas ou atividades de avaliação informal e / ou formal 

da compreensão do oral * 

• Expressão Oral – 15% 

Exposições/apresentações orais/ interação/leitura 

(fluência, velocidade, expressividade, compreensão) 

  

➢ Leitura / Escrita – 40% 

➢ Fichas de avaliação sumativa – 30% ** 

➢ Fichas formativas e/ou trabalhos individuais, de 

pares ou de grupo de acordo com os diferentes 

domínios (Leitura / Escrita / Gramática) – 10% 

  

➢ Classificação da componente linguística de 

língua estrangeira (Inglês) na disciplina de 

Comunic@rte – 15% 

  
* As fichas de compreensão oral não carecem de marcação 

prévia. 

** No caso dos regimes não presencial ou misto, este peso será 
redistribuído pelos restantes parâmetros. 

- Responsabilidade e integridade (5%) 
• Comportamento 

- Excelência e exigência (5%) 
• Trabalho de casa 

 
  
 
- Curiosidade, reflexão e inovação (3%) 

• Espírito crítico 
 
  
 
- Cidadania e participação (4%) 

• Participação 
 
  
 
- Liberdade (3%) 

• Autonomia 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

Componente artística – 40% 
Componente linguística – língua materna – 20% 
Componente linguística – língua estrangeira (Inglês) – 20%  

- Responsabilidade e integridade (4%) 
•    Comportamento. 
- Excelência e exigência (4%) 
•    Trabalhos de casa. 
- Curiosidade, reflexão e inovação (4%) 
•    Espírito crítico. 
- Cidadania e participação (4%) 
•    Participação. 
- Liberdade (4%) 
•    Autonomia. 
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Critérios específicos do departamento de CIÊNCIAS EXATAS 

• Disciplina de Ciências Naturais (2º e 3º ciclos) 

 
 

• Disciplina de Físico-Química (3º ciclo) 

 
 

• Experienci@rte (2º ciclo) 

 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

 

• Fichas de avaliação (25%)*; 

• Questões-aula e fichas de verificação de conteúdos 

(teóricos e/ou práticos) (25%); 

• Trabalhos individuais e/ou de grupo (30%). 

*no caso dos regimes não presencial ou misto, este peso 
será redistribuído pelos restantes parâmetros. 

 
- Responsabilidade e integridade (5%) 
 
- Excelência e exigência (5%) 
 
- Curiosidade, reflexão e inovação (3%) 
 
- Cidadania e participação (4%) 
 
- Liberdade (3%) 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

• Fichas de avaliação (25%)*; 

• Questões-aula e fichas de verificação de conteúdos 

(teóricos e/ou práticos) (25%); 

• Trabalhos individuais e/ou de grupo (30%). 

*no caso dos regimes não presencial ou misto, este peso 
será redistribuído pelos restantes parâmetros. 

 
- Responsabilidade e integridade (5%) 
 
- Excelência e exigência (5%) 
 
- Curiosidade, reflexão e inovação (3%) 
 
- Cidadania e participação (4%) 
 
- Liberdade (3%) 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 
80% 

Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

- Componente artística (50%) 

- Componente científica (30%) 

- Responsabilidade e integridade   

   Comportamento - 5%  
- Excelência e exigência  
  Atividades de superação e tpc’s – 4%  
- Curiosidade, reflexão e inovação  
   Trabalhos de investigação que promovam o 
espírito critico e criativo – 4%  
- Cidadania e participação  
   Participação (intervenção e atuação) – 4%  
- Liberdade  
  Autonomia - 3%  
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• Experienci@rte (3º ciclo) 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

- Componente artística (40%) 

- Componente científica (40%) 

- Responsabilidade e integridade (5%) 
 
- Excelência e exigência (5%) 
 
- Curiosidade, reflexão e inovação (3%) 
 
- Cidadania e participação (4%) 
 
- Liberdade (3%) 
 

 
 

• Disciplinas de Matemática (2º ciclo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

• Fichas de avaliação (40%)*; 

• Questões-aula (15%); 

• Fichas de verificação de conteúdos teóricos e/ou 

práticos (15%); 

• Trabalhos individuais e/ou de grupo (10%). 

 

 

 

* No caso dos regimes não presencial ou misto, este peso 
será redistribuído pelos restantes parâmetros. 

- Responsabilidade e integridade (5%) 

• Comportamento - respeito pelas regras; 

• Cumprimento de prazos; 

• Apresentação e organização do material 
escolar. 

 
- Excelência e exigência (5%) 

• Atividades de superação e/ou trabalhos de 
casa. 

 
- Curiosidade, reflexão e inovação (3%) 

• Realização de trabalhos que promovam o 
espírito crítico e criativo. 

 
- Cidadania e participação (4%) 

• Participação (intervenção e atuação). 
 

- Liberdade (3%) 

• Autonomia; 
Tomada de decisão e/ou contributo na 
resolução de problemas. 
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• Disciplina de Matemática (3º ciclo) 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

 

• Testes de Avaliação (40%)* 

 

• Questões teóricas e/ou práticas (25%) 

 

• Trabalhos individuais e/ou de grupo (15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* No caso dos regimes não presencial ou misto, este peso 
será redistribuído pelos restantes parâmetros 

 
Responsabilidade e integridade – 4% 

• Comportamento - respeito pelas regras; 

• Colaboração nas atividades propostas; 

• Contributo para tarefas comuns; 

• Apresentação e organização do material 

escolar. 

 

Excelência e exigência – 8% 

• Atividades de superação (TPC’s; trabalho 

extra;…); 

• Rigor; 

• Persistência; 

• Cumprimento das tarefas (individuais ou em 

grupo). 

 

Curiosidade, reflexão e inovação – 3% 

• Espírito crítico e criativo; 

• Demonstração de rigor e originalidade na 

elaboração dos trabalhos. 

 

Cidadania e participação – 3% 

• Participação (intervenção e atuação); 

• Respeito pela opinião dos outros; 

• Solidariedade. 

 

Liberdade – 2% 

• Autonomia; 

Tomada de decisão, confrontando diferentes 
perspetivas de um problema. 
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• Disciplina de Mape@r (3º ciclo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio do Conhecimento e Capacidades - 80% Domínio das Atitudes e Valores - 20% 

50% - Conhecimentos geográficos 

• 20% - Fichas de avaliação* 

• 30% - Trabalhos individuais, questões aulas e 

outros trabalhos realizados. 

  

30%- Conhecimentos informáticos  

• 20% - Trabalhos individuais 

• 5% - Curiosidade e inovação tecnológica  

• 5% - Autonomia de trabalho digital  

* No caso dos regimes não presencial ou misto, este peso 

será redistribuído pelos restantes parâmetros 

• 4% - Responsabilidade e integridade: 

Comportamento 

• 6% - Curiosidade e reflexão sobre os conteúdos 

abordados 

• 4% - Espírito crítico e criativo 

• 6% - Cidadania e participação: Participação 
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• Disciplina de Oferta Complementar – Oficina dos Afetos (3º ciclo) 
A disciplina de Oferta Complementar – Oficina dos Afetos, no 2º e 3.º ciclos do ensino básico, está 
também sujeita à avaliação sumativa e expressa-se, como as restantes, numa escala de 1 a 5, conforme 
se infere do estipulado no n.º 4 do art.º 23 do Portaria n.º 223/2018, de 3 de agosto. Para uma maior 
equidade na avaliação dos alunos nesta disciplina prática ter-se-ão em atenção os seguintes níveis de 
desempenho: 
 
 

Nível Níveis de desempenho 

 
 

1 

Não é pontual.  
Não cumpre as normas da sala de aula.  
Não respeita a opinião dos outros.  
Não demonstra valores de tolerância e solidariedade.  
Não articula saberes de diversas áreas para argumentar.  
Não demonstra espírito crítico. 
Não cumpre as tarefas propostas.  

 
 

2 

Não é pontual.  
Cumpre poucas vezes as normas da sala de aula.  
Respeita pouco a opinião dos outros.  
Demonstra poucos valores de tolerância e solidariedade. Não articula saberes 
de diversas áreas para argumentar.  
Não demonstra espírito crítico.  
Não cumpre as tarefas propostas.  

 
 

3 

Por vezes não é pontual.  
Cumpre regularmente as normas da sala de aula.  
Respeita a opinião dos outros. Demonstra valores de tolerância e 
solidariedade.  
Tem alguma capacidade de argumentação.  
Revela algum espírito crítico.  
Cumpre as tarefas propostas. 

 
 

4 

É sempre pontual.  
Cumpre as normas da sala de aula.  
Respeita a opinião dos outros.  
É tolerante e solidário.  
Demonstra capacidade de argumentação.  
Revela espírito crítico.  
Cumpre sempre as tarefas propostas.  

 
 

5 

É sempre pontual.  
Cumpre com rigor as normas da sala de aula.  
Respeita sempre a opinião dos outros.  
É tolerante e solidário.  
Demonstra grande capacidade de argumentação.  
Revela espírito crítico.  
Cumpre com rigor as tarefas propostas.   
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9. Perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo 
 

9.1 À saída do 1º ciclo de escolaridade os alunos deverão ser capazes de: 
 

Áreas de competências 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 

A. Linguagens e Textos 

A1. Utilizar diferentes linguagens (escrita, oral, icónica).  

- Autoavaliador; 

- Comunicador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado; 

- Criativo; 

- Crítico/Analítico; 

- Leitor; 

- Questionador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Sistematizador/ organizador 

A2. Reconhecer gestos, sons, grafemas e fonemas. 

A3. Aplicar a linguagem a diferentes áreas do saber (literatura, música, 

artes, tecnologias, matemática e ciência). 

A4. Usar linguagem ajustada a diferentes contextos de comunicação. 

A5. Compreender, interpretar e expressar factos, opiniões, conceitos, 

pensamentos e sentimentos, oralmente e por escrito. 

A6. Atribuir significado aos produtos linguísticos, literários, musicais, 

artísticos, tecnológicos e científicos. 

B. Informação e comunicação 

B1. Utilizar diferentes fontes na pesquisa, seleção, organização e 

validação da informação. 

- Autoavaliador;  

- Comunicador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado; 

- Crítico/Analítico; 

- Cuidador de si e do outro; 

- Leitor; 

- Participativo/ colaborador; 

- Questionador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Sistematizador/ organizador 

B2. Transformar a informação em conhecimento. 

B3. Mobilizar a informação para diferentes contextos. 

B4. Participar em trabalhos de grupo, usando corretamente as 

fontes. 

B5. Apresentar os trabalhos a diferentes públicos – turmas de 

outros ciclos, pais, comunidade. 
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C. Raciocínio e resolução de problemas 

C1. Participar em projetos.  - Autoavaliador; 

- Criativo; 

- Crítico/Analítico; 

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

- Participativo/ colaborador; 

- Responsável/ autónomo. 

- Sistematizador/ organizador 

C2. Colocar e analisar questões a investigar. 

C3. Distinguir o que se sabe do que se pretende descobrir. 

C4. Definir e executar estratégias para obter respostas às questões 

colocadas. 

C5. Analisar criticamente as conclusões e tomar decisões. 

C6. Utilizar recursos diversificados. 

 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo 

D1. Desenvolver ideias e projetos criativos.   

- Autoavaliador; 

- Comunicador; 

- Criativo; 

- Crítico/Analítico; 

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

- Participativo/ colaborador; 

- Responsável/ autónomo. 

 

D2. Usar a imaginação e capacidade inventiva. 

D3. Observar, analisar e discutir ideias. 

D4. Verificar a utilização prática dos produtos. 

D5. Explicar a sua opinião. 

 

 

 

 

E. Relacionamento interpessoal 

E1. Interagir com respeito e responsabilidade, desenvolvendo a relação 

com os outros (comunidade, escola, família). 

 

- Autoavaliador; 

- Comunicador; 

- Cuidador de si e do outro; 

- Participativo/ colaborador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Responsável/ autónomo. 

 

E2. Participar de forma coerente em debates ou discussões. 

E3. Trabalhar em equipa. 

E4. Perceber a importância da existência de diferentes perspetivas sobre 

os temas em estudo, debate ou discussão. 

E5. Usar diferentes meios para comunicar – presencialmente ou em rede. 

E6. Aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo a capacidade de 

negociação. 

E7. Resolver problemas de natureza relacional de forma pacífica. 
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F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

F1. Reconhecer os seus pontos fortes e fracos.  

- Autoavaliador; 

- Cuidador de si e do outro; 

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

- Participativo/ colaborador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Responsável/ autónomo. 

 

F2. Expressar as suas necessidades, identificando os seus gostos e 

preferências. 

F3. Definir objetivos e cumprir as tarefas com responsabilidade e 

autonomia. 

F4. Pedir ajuda aos pares ou professores para a resolução de tarefas. 

F5. Consolidar os conhecimentos. 

F6. Perceber a importância das suas emoções na aprendizagem. 

 

G. Bem-estar, saúde e ambiente 

G1. Adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar.  

- Autoavaliador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado;  

- Crítico/Analítico; 

- Cuidador de si e do outro; 

- Questionador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Responsável/ autónomo. 

 

G2. Manifestar atitudes de responsabilidade ambiental e social. 

G3. Participar em campanhas – por exemplo de recolha de lixo; plantação 

de árvores; sensibilização para uma alimentação saudável. 

 

 

 

 

 

 

H. Sensibilidade estética e artística 

H1. Reconhecer diferentes culturas e diferentes expressões da arte, 

valorizando os seus contextos. 

 

 

- Autoavaliador; 

- Comunicador;  

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

 

H2. Desenvolver o sentido estético. 

H3. Compreender processos técnicos e performativos na criação artística. 

H4. Valorizar as diferentes formas artísticas e tecnológicas. 

H5. Reconhecer as características específicas de cada forma de arte. 

H6. Contactar com diferentes formas de arte (música, teatro, pintura, 

escultura), sempre no sentido de apreciar criticamente essas mesmas 

realidades. 

H7. Assistir a manifestações culturais ou atividades artísticas. 
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I. Saber científico, técnico e tecnológico 

I1. Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos.   

- Autoavaliador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado; 

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

- Questionador; 

- Responsável/ autónomo. 

- Sistematizador/ organizador 

I2. Colocar questões, procurar informação e aplicar conhecimentos. 

I3. Desenvolver trabalhos / projetos com recurso a materiais, 

instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos tecnológicos.  

I4. Relacionar conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais. 

I5. Criar hábitos de planeamento das etapas do trabalho. 

I6. Identificar elementos que facilitam ou dificultam a concretização de 

projetos. 

I7. Reconhecer a importância das tecnologias. 

J. Consciência e domínio do corpo 

J1. Compreender o corpo como um sistema integrado.  

- Autoavaliador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado; 

- Criativo; 

- Questionador; 

- Responsável/ autónomo. 

- Sistematizador/ organizador  

 

J2. Utilizar o corpo de forma ajustada aos diferentes contextos. 

J3. Reconhecer a importância das atividades motoras para o seu 

desenvolvimento e crescimento. 

J4. Realizar atividades não-locomotoras (posturais). 

J5. Realizar atividades locomotoras (transporte do corpo). 

J6. Realizar atividades manipulativas (controlo e transporte de objetos). 

J7. Estabelecer uma relação harmoniosa e salutar consigo próprio e com 

os outros. 
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 9.2 À saída do 2º ciclo de escolaridade os alunos deverão ser capazes de: 

Áreas de competências 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 

A. Linguagens e Textos 

A1. Utilizar corretamente diferentes linguagens (escrita, oral, 

multimodal). 

 

 

- Autoavaliador; 

- Comunicador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado; 

- Criativo; 

- Crítico/Analítico; 

- Leitor; 

- Questionador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Sistematizador/ organizador 

A2. Reconhecer e identificar gestos, sons, grafemas e fonemas, como 

códigos linguísticos. 

A3. Aplicar corretamente a linguagem às diferentes áreas do saber 

(literatura, música, artes, tecnologias, matemática e ciência). 

A4. Ajustar a linguagem a diferentes contextos de comunicação (sala de 

aula, atividades extracurriculares, chats, emails). 

A5. Compreender, interpretar e expressar factos, opiniões, conceitos, 

pensamentos e sentimentos, oralmente e por escrito. 

A6. Identificar, utilizar e criar produtos linguísticos, musicais, artísticos, 

tecnológicos e científicos. 

A7. Reconhecer o significado dos produtos linguísticos, literários, 

musicais, artísticos, tecnológicos e científicos. 

A8. Interpretar os significados dos produtos linguísticos, literários, 

literários, musicais, artísticos, tecnológicos e científicos em 

diferentes áreas do saber. 

 

B. Informação e comunicação 

B1. Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, selecionar e 

validar informação (redes sociais, internet, media, revistas, jornais). 

 

- Autoavaliador;  

- Comunicador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado; 

- Crítico/Analítico; 

- Cuidador de si e do outro; 

- Leitor; 

- Participativo/ colaborador; 

- Questionador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Sistematizador/ organizador 

B2. Selecionar e organizar a informação. 

B3. Transformar a informação em conhecimento. 

B4. Aplicar a informação em diferentes contextos. 

B5. Aplicar a informação em registos variados: textuais, audiovisuais 

e/ou multimédia. 

B6. Participar em diferentes contextos comunicativos – seguindo as 

regras de segurança e o respeito pela autoria das fontes 

consultadas. 

B7. Apresentar os resultados a diferentes públicos. 

 

 

C. Raciocínio e resolução de problemas 

C1. Participar colaborativamente em projetos. - Autoavaliador; 

- Criativo; 

- Crítico/Analítico; 

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

- Participativo/ colaborador; 

- Responsável/ autónomo. 

- Sistematizador/ organizador 

C2. Identificar questões a investigar e definir estratégias de investigação. 

C3. Concluir sobre pesquisas ou experiências.  

C4. Recuperar raciocínios para a tomada de decisões. 

C5. Apresentar opinião sobre as conclusões. 

C6. Utilizar recursos diversificados para a construção de produtos e de 

conhecimento. 

C7. Avaliação dos produtos face à sua utilidade e qualidade. 
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D. Pensamento crítico e pensamento criativo 

D1. Observar processos, produtos ou ideias devidamente evidenciados.  

 

- Autoavaliador; 

- Comunicador; 

- Criativo; 

- Crítico/Analítico; 

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

- Participativo/ colaborador; 

- Responsável/ autónomo. 

 

D2. Definir possíveis cenários de aplicação das ideias. 

D3. Verificar a praticidade e aplicabilidade dos cenários. 

D4. Analisar e comentar a viabilidade dos processos, produtos ou ideias. 

D5. Fundamentar a tomada de posição. 

D6. Autoavaliar o impacto das suas decisões. 

D7. Desenvolver ideias e projetos criativos no seu contexto 

socioeducativo. 

D8. Recorrer à imaginação e inventividade. 

E. Relacionamento interpessoal 

E1. Desenvolver diferentes relações com os outros (comunidade, escola, 

família), em diferentes contextos. 

 

- Autoavaliador; 

- Comunicador; 

- Cuidador de si e do outro; 

- Participativo/ colaborador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Responsável/ autónomo. 

 

E2. Desenvolver trabalhos que promovam o debate e a colaboração. 

E3. Trabalhar em equipa, considerando diferentes perspetivas. 

E4. Valorizar a diversidade de perspetivas sobre os temas em estudo, 

debate ou discussão. 

E5. Usar diferentes meios para comunicar – presencialmente ou em 

rede. 

E6. Atuar, nos trabalhos de pares, grupo ou projeto, de forma tolerante, 

responsável e empática. 

E7. Apresentar e compreender diferentes pontos de vista. 

E8. Resolver problemas de natureza relacional de forma pacífica. 

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

F1. Reconhecer os seus pontos fortes e fracos.  

- Autoavaliador; 

- Cuidador de si e do outro; 

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

- Participativo/ colaborador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Responsável/ autónomo. 

 

F2. Expressar as suas necessidades, identificando as suas áreas de 

interesse. 

F3. Apresentar metas e objetivos, desenvolvendo a capacidade de 

autorregulação. 

F4. Traçar planos e concretizar projetos com responsabilidade e 

autonomia. 

F5. Procurar as ajudas/apoios mais eficazes para a prossecução dos seus 

objetivos. 

F6. Consolidar e aprofundar os conhecimentos. 

F7. Estabelecer relações entre conhecimentos e emoções. 

G. Bem-estar, saúde e ambiente 

G1. Adotar comportamentos promotores de saúde e bem-estar (ao nível 

da alimentação, da prática de exercício físico e das suas relações 

com o ambiente e a sociedade). 

 

- Autoavaliador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado;  

- Crítico/Analítico; 

- Cuidador de si e do outro; 

G2. Compreender os equilíbrios e as fragilidades no mundo natural. 

G3. Manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social.  

G4. Fazer escolhas que fomentem a sua segurança. 
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G5. Trabalhar colaborativamente para o bem comum com vista à 

construção de um futuro sustentável. 

- Questionador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Responsável/ autónomo. 

 

G6. Envolver-se em projetos de cidadania ativa. 

 

H. Sensibilidade estética e artística 

H1. Reconhecer diferentes culturas e diferentes expressões de arte, 

valorizando e compreendendo os seus contextos. 

 

 

- Autoavaliador; 

- Comunicador;  

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

 

H2. Desenvolver o sentido estético através da reflexão. 

H3. Compreender as características técnicas e performativas envolvidas 

na criação artística. 

H4. Reconhecer as especificidades e intencionalidades das diferentes 

manifestações culturais e artísticas. 

H5. Contactar com processos próprios das diferentes formas de arte 

(música, teatro, pintura, escultura). 

H6. Participar autonomamente em manifestações culturais ou atividades 

artísticas – como público, criador ou intérprete.   

I. Saber científico, técnico e tecnológico 

I1. Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos;   

- Autoavaliador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado; 

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

- Questionador; 

- Responsável/ autónomo. 

- Sistematizador/ organizador 

I2. Colocar questões, procurar informação e aplicar conhecimentos. 

I3. Desenvolver trabalhos / projetos com recurso a materiais, 

instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos 

tecnológicos.  

I4. Relacionar conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais. 

I5. Consolidar hábitos de planeamento das etapas do trabalho. 

I6. Identificar os requisitos técnicos, condicionalismos e recursos, para a 

concretização de projetos. 

I7. Identificar necessidades e oportunidades tecnológicas. 

I8. Fazer escolhas devidamente justificadas. 

J. Consciência e domínio do corpo 

J1. Compreender o corpo como um sistema integrado.  

- Autoavaliador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado; 

- Criativo; 

- Questionador; 

- Responsável/ autónomo. 

- Sistematizador/ organizador  

 

J2. Utilizar o corpo de forma ajustada aos diferentes contextos. 

J3. Reconhecer a importância das atividades motoras para o seu 

desenvolvimento físico, psicossocial, estético e emocional. 

J4. Realizar atividades não-locomotoras (posturais). 

J5. Realizar atividades locomotoras (transporte do corpo). 

J6. Realizar atividades manipulativas (controlo e transporte de objetos). 

J7. Ter consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral. 

J8. Estabelecer uma relação harmoniosa e salutar consigo próprio e com 

os outros.  
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9.3 À saída do 3º ciclo de escolaridade os alunos deverão ser capazes de: 

Áreas de competências 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 

A. Linguagens e Textos 

A1. Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens (escrita, oral, 

multimodal). 

 

 

- Autoavaliador; 

- Comunicador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado; 

- Criativo; 

- Crítico/Analítico; 

- Leitor; 

- Questionador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Sistematizador/ organizador 

A2. Reconhecer a existência de códigos linguísticos em diferentes línguas: 

gestos, sons, grafemas e fonemas. 

A3. Aplicar intuitivamente a linguagem às diferentes áreas do saber 

(literatura, música, artes, tecnologias, matemática e ciência). 

A4. Utilizar diferentes mecanismos linguísticos e ajustá-los a variados 

contextos comunicacionais (digital ou analógico). 

A5. Compreender, interpretar e expressar factos, opiniões, conceitos, 

pensamentos e sentimentos, oralmente e por escrito. 

A6. Identificar, utilizar e criar produtos linguísticos, literários, musicais, 

artísticos, tecnológicos e científicos. 

A7. Reconhecer e reinterpretar o significado dos produtos linguísticos, 

literários, musicais, artísticos, tecnológicos e científicos. 

A8. Transferir os significados dos produtos linguísticos, literários, musicais, 

artísticos, tecnológicos e científicos para diferentes áreas do saber. 

B. Informação e comunicação 

B1. Utilizar instrumentos diversificado para pesquisar, selecionar e validar 

informação (redes sociais, internet, media, revistas, jornais). 

 

- Autoavaliador;  

- Comunicador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado; 

- Crítico/Analítico; 

- Cuidador de si e do outro; 

- Leitor; 

- Participativo/ colaborador; 

- Questionador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Sistematizador/ organizador 

B2. Organizar a informação.  

B3. Produzir conhecimento a partir da informação previamente tratada. 

B4. Relacionar informação extraída de diferentes fontes de informação. 

B5. Mobilizar a informação, crítica e autonomamente, para diferentes 

contextos. 

B6. Produzir discursos, textos, áudios, vídeos e/ou multimédia. 

B7. Colaborar em diferentes contextos comunicativos – seguindo as regras 

de segurança e o respeito pela autoria das fontes consultadas. 

B8. Expor os resultados a diferentes públicos. 
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C. Raciocínio e resolução de problemas 

C1. Participar e/ou gerir projetos ativa, autónoma e colaborativamente.  - Autoavaliador; 

- Criativo; 

- Crítico/Analítico; 

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

- Participativo/ colaborador; 

- Responsável/ autónomo. 

- Sistematizador/ organizador 

C2. Colocar e analisar questões a investigar. 

C3. Definir e executar estratégias para obter respostas às questões de 

investigação. 

C4. Tirar conclusões sobre pesquisas ou experiências. 

C5. Reformular, se necessário, as estratégias adotadas, mobilizando 

raciocínios para a tomada de decisões. 

C6. Analisar criticamente as conclusões. 

C7. Utilizar recursos diversificados para a construção de produtos e de 

conhecimento. 

C8. Avaliação de produtos face à sua utilidade e qualidade. 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo 

D1. Observar e analisar processos, produtos ou ideias devidamente 

evidenciados. 

 

 

- Autoavaliador; 

- Comunicador; 

- Criativo; 

- Crítico/Analítico; 

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

- Participativo/ colaborador; 

- Responsável/ autónomo. 

 

D2. Concetualizar cenários de aplicação das ideias. 

D3. Testar os cenários de aplicação. 

D4. Apreciar os processos, produtos ou ideias baseando-se em critérios 

como a exequibilidade. 

D5. Argumentar a fundamentação da tomada de posição. 

D6. Avaliar o impacto das suas decisões. 

D7. Desenvolver ideias e projetos criativos no seu contexto 

socioeducativo. 

D8. Recorrer à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade. 

E. Relacionamento interpessoal 

E1. Desenvolver diferentes relações com os outros, comunidade, escola, 

família) em contextos de colaboração, cooperação e interação. 

 

- Autoavaliador; 

- Comunicador; 

- Cuidador de si e do outro; 

- Participativo/ colaborador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Responsável/ autónomo. 

 

E2. Desenvolver trabalhos e experiências, formais ou informais, que 

promovam o debate, a negociação, o acordo e a colaboração. 

E3. Trabalhar em equipa, considerando diferentes perspetivas e 

construindo consensos. 

E4. Valorizar a diversidade de perspetivas sobre os temas em estudo, 

debate ou discussão. 

E5. Usar diferentes meios para comunicar – presencialmente ou em rede. 
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E6. Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade. 

E7. Argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista. 

E8. Resolver problemas de natureza relacional de forma pacífica. 

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

F1. Reconhecer os seus pontos fortes e fracos.  

- Autoavaliador; 

- Cuidador de si e do outro; 

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

- Participativo/ colaborador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Responsável/ autónomo. 

 

F2. Expressar as suas necessidades, identificando as suas áreas de 

interesse. 

F3. Estabelecer metas e objetivos, desenvolvendo a capacidade de 

autorregulação. 

F4. Traçar planos e concretizar projetos com responsabilidade e 

autonomia. 

F5. Procurar as ajudas/apoios mais eficazes para a prossecução dos seus 

objetivos. 

F6. Consolidar e aprofundar os conhecimentos. 

F7. Estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e 

comportamentos. 

G. Bem-estar, saúde e ambiente 

G1. Adotar comportamentos promotores de saúde e bem-estar (ao nível 

da alimentação, da prática de exercício físico e das suas relações com o 

ambiente e a sociedade). 

 

- Autoavaliador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado;  

- Crítico/Analítico; 

- Cuidador de si e do outro; 

- Questionador; 

- Respeitador da diferença/ do 

outro;  

- Responsável/ autónomo. 

 

G2. Compreender os equilíbrios e as fragilidades no mundo natural. 

G3. Manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social.  

G4. Fazer escolhas que fomentem a sua segurança. 

G5. Trabalhar colaborativamente para o bem comum com vista à 

construção de um futuro sustentável. 

G6. Envolver-se em projetos de cidadania ativa. 

 

H. Sensibilidade estética e artística 

H1. Reconhecer diferentes culturas e diferentes expressões de arte, 

valorizando e compreendendo os seus contextos (social, geográfico, 

histórico e político). 

 

 

- Autoavaliador; 

- Comunicador;  

- Indagador/ Investigador; 

H2. Desenvolver o sentido estético através da reflexão sobre a obra 

artística e tecnológica.  
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H3. Compreender as características técnicas e performativas envolvidas na 

criação artística. 

- Leitor; 

 

H4. Reconhecer as especificidades e intencionalidades das diferentes 

manifestações culturais, artísticas e tecnológicas. 

H5. Contactar com processos próprios das diferentes formas de arte 

(música, teatro, pintura, escultura). 

H6. Participar autonomamente em manifestações culturais ou atividades 

artísticas – como público, criador ou intérprete.   

I. Saber científico, técnico e tecnológico 

I1. Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos;   

- Autoavaliador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado; 

- Indagador/ Investigador; 

- Leitor; 

- Questionador; 

- Responsável/ autónomo. 

- Sistematizador/ organizador 

I2. Colocar questões, procurar informação e aplicar conhecimentos. 

I3. Desenvolver trabalhos / projetos com recurso a materiais, 

instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos tecnológicos.  

I4. Relacionar conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais. 

I5. Consolidar hábitos de planeamento das etapas do trabalho. 

I6. Identificar os requisitos técnicos, condicionalismos e recursos, para a 

concretização de projetos. 

I7. Identificar necessidades e oportunidades tecnológicas. 

I8. Fazer escolhas devidamente justificadas. 

J. Consciência e domínio do corpo 

J1. Compreender o corpo como um sistema integrado.  

- Autoavaliador; 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado; 

- Criativo; 

- Questionador; 

- Responsável/ autónomo. 

- Sistematizador/ organizador  

 

J2. Utilizar o corpo de forma ajustada aos diferentes contextos. 

J3. Reconhecer a importância das atividades motoras para o seu 

desenvolvimento físico, psicossocial, estético e emocional. 

J4. Realizar atividades não-locomotoras (posturais). 

J5. Realizar atividades locomotoras (transporte do corpo). 

J6. Realizar atividades manipulativas (controlo e transporte de objetos). 

J7. Ter consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, 

estético e moral. 

J8. Estabelecer uma relação harmoniosa e salutar consigo próprio e com 

os outros. 
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Assim, a cada descritor de desempenho podemos atribuir as seguintes áreas de competências: 

• Autoavaliador (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)  

• Comunicador (A, B, D, E, H)  

• Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

• Criativo (A, C, D, J) 

• Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

• Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

• Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

• Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

• Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

• Questionador (A, F, G, I, J)  

• Respeitador da diferença do outro (A, B, E, F, H) 

• Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

• Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J). 
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10.  Educação Inclusiva 
 

10.1 Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho 
 

➢ o presente decreto-lei tem como eixo central de orientação a necessidade de cada escola 

reconhecer a mais-valia da diversidade dos seus alunos: 

➢ encontrando formas de lidar com essa diferença, 

➢ adequando os processos de ensino às características e condições individuais de cada aluno,  

➢ mobilizando os meios de que dispõe para que todos aprendam e participem na vida da 

comunidade educativa. 

➢ As opções metodológicas subjacentes ao presente decreto-lei assentam no desenho universal 

para a aprendizagem (DUA) e na abordagem multinível no acesso ao currículo.  

➢ Esta abordagem baseia- se: 

➢ em modelos curriculares flexíveis,  

➢ no acompanhamento e monitorização sistemáticos da eficácia do contínuo das intervenções 

implementadas,  

➢ no diálogo dos docentes com os pais ou encarregados de educação e  

➢ na opção por medidas de apoio à aprendizagem, organizadas em diferentes níveis de 

intervenção, de acordo com as respostas educativas necessárias para cada aluno adquirir uma base comum 

de competências, valorizando as suas potencialidades e interesses. 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR de APOIO à EDUCAÇÃO INCLUSIVA (EMAEI) 

ELEMENTOS FIXOS ELEMENTOS VARIÁVEIS 

(estes elementos são designados pelo coordenador 

da equipa, em função de cada caso.) 

Um membro da equipa do diretor – Isabel Lemos O educador, o professor titular de turma ou o diretor 

de turma do aluno, consoante o caso. 

O coordenador da Educação Pré-escolar – Patrícia 

Gaspar 

Outros docentes do aluno, bem como os técnicos do 

CRI que prestam apoio à escola. 

O coordenador do 1.º ciclo – Ana Brito 
 

Os coordenadores de ciclo/dos diretores de turma – 

Anabela Val 
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Um docente de educação especial – Ana Filipa Sousa 

(coord.) 

Um técnico especializado (psicólogo) – Sílvia Duarte 

 

 

COMPETÊNCIAS DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

✓ Conduzir o processo de avaliação de necessidades educativas 

✓ Identificar medidas de suporte a mobilizar para responder a necessidades educativas 

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

✓ Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas 

✓ Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva 

✓ Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º 

 

 

10.2 Definição de estratégias comuns de atuação para a Escola Luís Madureira – educação 

inclusiva 
 

De acordo com o preconizado no artigo 5º do decreto-lei 54/2018,  

“1 — As escolas devem incluir nos seus documentos orientadores as linhas de atuação para a criação 

de uma cultura de escola onde todos encontrem oportunidades para aprender e as condições para se 

realizarem plenamente, respondendo às necessidades de cada aluno, valorizando a diversidade e promovendo 

a equidade e a não discriminação no acesso ao currículo e na progressão ao longo da escolaridade obrigatória.  

2 — As linhas de atuação para a inclusão vinculam toda a escola a um processo de mudança cultural, 

organizacional e operacional baseado num modelo de intervenção multinível que reconhece e assume as 

transformações na gestão do currículo, nas práticas educativas e na sua monitorização.  

3 — As linhas de atuação para a inclusão devem integrar um contínuo de medidas universais, seletivas 

e adicionais que respondam à diversidade das necessidades de todos e de cada um dos alunos.  

4 — As escolas devem, ainda, definir indicadores destinados a avaliar a eficácia das medidas referidas 

no número anterior.” 

 

Desta feita, pretende-se neste documento definir a pirâmide de medidas multinível a aplicar na Escola 

Luís Madureira, bem como identificar os agentes educativos que poderão contribuir para a melhor aplicação 

dessas medidas. 
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Elencam-se também as estratégias passíveis de ser implementadas para cada uma dessas medidas. 

 

 

  
O - O desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social – Medida que visa o desenvolvimento de aptidões 
cognitivas (processamento de informação, tomada de decisão, crenças e estilo de aprendizagem); aptidões comportamentais 
(assertividade, negociação, aptidões de conversação, comportamento pro-social e aptidões de aprendizagem); competências 
emocionais (capacidade de regulação afetiva e de relação, aptidão para estabelecer relações positivas); motivação e 
expetativas (estrutura de valores, nível individual do desenvolvimento moral e noção autoeficácia e autocontrole). Esta medida 
é da responsabilidade do psicólogo, de todos os docentes, incluindo o docente de Educação Especial, e prevê o envolvimento 
dos alunos e dos seus Encarregados de Educação. 
N - O desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado - conjunto de princípios e estratégias que, com 
base na estruturação externa do espaço, tempo, materiais e atividades, promovem uma organização interna que permite 
facilitar os processos de aprendizagem e de autonomia dos alunos, visando igualmente a diminuição da ocorrência de 
problemas de comportamento. Esta medida é da responsabilidade de todos os docentes, incluindo o docente de Educação 
Especial, e prevê o envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados de Educação. 
M - O plano individual de transição - instrumento dinâmico que complementa o PEI, três anos antes da idade limite da 
escolaridade obrigatória no sentido de preparar a vida pós-escolar e, sempre que possível, para o exercício de uma atividade 
profissional. 
 L - As adaptações curriculares significativas - adequações com impacto nas aprendizagens essenciais, requerendo a introdução 
de outras aprendizagens substitutivas e estabelecendo objetivos globais ao nível dos conhecimentos a adquirir e das 
competências a desenvolver, de modo a potenciar a autonomia, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento interpessoal. 
Esta medida é da responsabilidade de todos os docentes e prevê o envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados de 
Educação. 
 K - A frequência do ano de escolaridade por disciplinas;  
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J - O apoio tutorial – Medida que procura encontrar respostas adequadas às dificuldades específicas de cada um, apoiando-os 
na criação de hábitos de estudo, de rotinas de trabalho, na sua integração na turma e na escola, no cumprimento das regras 
escolares e no seu projeto de vida, bem como proporcionar-lhes uma orientação educativa adequada a nível pessoal, escolar 
e profissional, de acordo com as aptidões, necessidades e interesses que manifestem, promovendo um ambiente de 
aprendizagem que permita o desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Esta medida é da responsabilidade de todos 
os docentes, em particular do professor titular de turma ou do diretor de turma, e prevê o envolvimento dos alunos e dos seus 
Encarregados de Educação.  
I - A antecipação e o reforço das aprendizagens – Medida que preconiza a antecipação e reforço da aprendizagem de conteúdos 
lecionados  
no seio do grupo ou da turma. Pode decorrer, por exemplo, em aulas de Apoio ao Estudo, incidindo nas disciplinas em que o 
aluno revele maiores dificuldades, pode igualmente prever aulas de apoio individualizado ou em pequenos grupos. Esta medida 
é da responsabilidade de todos os docentes, incluindo o docente de Educação Especial e prevê o envolvimento dos alunos e 
dos seus Encarregados de Educação. 
H - O apoio psicopedagógico – Medida que contempla um conjunto de atividades de remediação ou de enriquecimento tendo 
em vista ajudar o aluno a ultrapassar as dificuldades ou a melhorar, de alguma forma, os seus resultados escolares. Da 
responsabilidade do professor de Educação Especial e/ou do psicólogo. 
G - As adaptações curriculares não significativas - adequações curriculares que não comprometem as aprendizagens 
essenciais, podendo incluir adaptações ao nível dos objetivos e dos conteúdos, através da sua alteração na priorização ou 
sequenciação, ou na introdução de objetivos específicos de nível intermédio que permitam atingir os objetivos globais e as 
aprendizagens essenciais, bem como as competências do perfil do aluno. Esta medida é da responsabilidade de todos os 
docentes e prevê o envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados de Educação. 
F - Os percursos curriculares diferenciados – cursos vocacionais ou percursos com diferentes disciplinas. [a ELM não dispõe 
desta oferta formativa] 
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E - Intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos – Medidas de promoção de competências sociais 
e emocionais, envolvendo os alunos ativamente na construção da sua aprendizagem, promovendo o desenvolvimento das áreas 
de competências inscritas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, nomeadamente, a capacidade de resolução de 
problemas, o relacionamento interpessoal, os pensamentos crítico e criativo, a cidadania. Estas medidas são da responsabilidade 
de todos os docentes e preveem o envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados de Educação. O professor de Educação 
Especial e o psicólogo podem ser ouvidos pelos docentes para a definição de estratégias que melhor vão ao encontro das 
dificuldades de cada aluno.  
D- Promoção de comportamento pró-social – Medidas que visam a definição, compreensão e promoção de comportamentos 
assertivos, em detrimento de passivos ou agressivos, e enfatizam o papel do professor como gestor e modelo de comportamentos 
assertivos em contextos escolares. Estas medidas são da responsabilidade de todos os docentes e preveem o envolvimento dos 
alunos e dos seus Encarregados de Educação. O professor de Educação Especial e o psicólogo podem ser ouvidos pelos docentes 
para a definição de estratégias que melhor vão ao encontro das dificuldades de cada aluno. 
C- Enriquecimento Curricular – Medidas pedagogicamente ricas e complementares às aprendizagens de sala de aula. Visam a 
aquisição/reforço de competências básicas e podem incidir em diferentes domínios: desportivo, artístico, científico, tecnológico 
ou linguístico. Podem ser medidas de enriquecimento curricular a frequência de Salas de Estudo (da responsabilidade de um 
docente de determinada área curricular); de Apoio ao Estudo (disciplina da matriz curricular de 1º e 2º ciclos, lecionada por 
docentes de diferentes áreas científicas); de Apoio Pedagógico Personalizado (da responsabilidade de docentes de Educação 
Especial) ou de Apoio Pedagógico Acrescido (da responsabilidade dos docentes das diferentes áreas disciplinares).  
B – Acomodações curriculares  - Medidas de gestão curricular e pedagógica que permitem o acesso ao currículo e às atividades de 
aprendizagem na sala de aula através da diversificação e da combinação adequada de vários métodos e estratégias de ensino, da 
utilização de diferentes modalidades e instrumentos de avaliação, da adaptação de materiais e recursos educativos e da remoção 
de barreiras na organização do espaço e do equipamento, planeadas para responder aos diferentes estilos de aprendizagem de 
cada aluno e para promover o sucesso educativo. Estas medidas são da responsabilidade de todos os docentes e preveem o 
envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados de Educação. O professor de Educação Especial e o psicólogo podem ser ouvidos 
pelos docentes para a definição de estratégias que melhor vão ao encontro das dificuldades de cada aluno. 
A – Diferenciação Pedagógica – Medidas didáticas e pedagógicas que permitem gerir e contribuir para efetivas aprendizagens de 
cada aluno, atendendo às suas características e estilos de aprendizagem. Estas medidas são da responsabilidade de todos os 
docentes e preveem o envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados de Educação. 
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10.3 Estratégias que podem ser usadas para cada medida 
 

10.3.1 Medidas universais 

A – Diferenciação Pedagógica - Medidas didáticas e pedagógicas que permitem gerir e contribuir para 

efetivas aprendizagens de cada aluno, atendendo às suas características e estilos de aprendizagem. Estas medidas 

são da responsabilidade de todos os docentes e preveem o envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados de 

Educação. 

A1 Utilização de resumos, sistematizações e/ou esquemas  

A2 Descodificação de noções e conceitos; 

A3 
Disponibilização de material suplementar (fichas de trabalho autónomo - atividades formativas e/ou de 

remediação); 

A4 Reforço e desenvolvimento de competências específicas, priorizando os conhecimentos estruturantes; 

A5 Definição de metas mais curtas e ajustadas ao ritmo do aluno; 

A6 Realização de uma mesma tarefa com diferentes materiais; 

A7 Colocação do aluno em local estratégico; 

A8 Colocação do aluno junto de um colega que permita a entreajuda; 

A9 Confirmação, junto do aluno, se está a seguir as instruções fornecidas; 

A10 Facultar exemplo de produto final; 

A11 Facilitar a experimentação/manipulação; 

A12 Recurso a novas tecnologias; 

A13 Valorização da autoavaliação do aluno e do feedback contínuo (aluno/professor/aluno); 

A14 Segmentação de apresentações longas 

A15 Modelação/demonstração/simulação de conceitos 

  

  

  

  

  

  

B. Acomodações curriculares  - Medidas de gestão curricular e pedagógica que permitem o acesso ao 

currículo e às atividades de aprendizagem na sala de aula através da diversificação e da combinação adequada de 

vários métodos e estratégias de ensino, da utilização de diferentes modalidades e instrumentos de avaliação, da 

adaptação de materiais e recursos educativos e da remoção de barreiras na organização do espaço e do 
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equipamento, planeadas para responder aos diferentes estilos de aprendizagem de cada aluno e para promover o 

sucesso educativo.  

B1 Possibilidade de tempo extra para realizar a tarefa; 

B2 Utilização de instrumentos auxiliares (calculadora, tabela periódica, glossário, prontuário, …)  

B3 Formatação do instrumento de avaliação (espaçamento, tamanho da fonte…) 

B4 
Tipo de prova ou instrumento de avaliação (desdobramento de questões; simplificação de questões; 

escolhas múltiplas; preenchimento de espaços, entre outras); 

B5 Realização de teste com consulta de apontamentos/notas; 

B6 Desdobramento do teste (realizar os testes por partes, sendo cada parte em dias diferentes); 

B7 Leitura de teste/prova; 

B8 Realização de teste/prova em sala à parte; 

B9 Aplicação de testes orais; 

B10 Permissão para que o aluno responda através de computador; 

B11 Permissão para a transcrição de fichas/testes 

B12 Resolução de todas as questões no enunciado 

B13 Despenalização dos erros 

  

  

  

  

  

C. Enriquecimento curricular - Medidas pedagogicamente ricas e complementares às aprendizagens de sala 

de aula. Visam a aquisição/reforço de competências básicas e podem incidir em diferentes domínios: desportivo, 

artístico, científico, tecnológico ou linguístico. Podem ser medidas de enriquecimento curricular a frequência de 

Salas de Estudo (da responsabilidade de um docente de determinada área curricular); de Apoio ao Estudo (disciplina 

da matriz curricular de 1º e 2º ciclos, lecionada por docentes de diferentes áreas científicas); de Apoio Pedagógico 

Personalizado (da responsabilidade de docentes de Educação Especial) ou de Apoio Pedagógico Acrescido (da 

responsabilidade dos docentes das diferentes áreas disciplinares). 

C1 Apoio Pedagógico Acrescido 

C2 Apoio Pedagógico Personalizado 

C3 Tarefas a realizar em momentos de coadjuvação 

C4 Tarefas a realizar em Apoio ao Estudo 

C5 Tarefas a realizar em Sala de Estudo 
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C6 Acompanhamento Psicológico 

C7 Tutoria 

C8 Treino de competências organizativas (lembretes diários, calendários, horas de estudo, registo de TPC …) 

  

D. Promoção de comportamento pró-social - Medidas que visam a definição, compreensão e promoção de 

comportamentos assertivos, em detrimento de passivos ou agressivos, e enfatizam o papel do professor como 

gestor e modelo de comportamentos assertivos em contextos escolares. Estas medidas são da responsabilidade de 

todos os docentes e preveem o envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados de Educação. O professor de 

Educação Especial e o psicólogo podem ser ouvidos pelos docentes para a definição de estratégias que melhor vão 

ao encontro das dificuldades de cada aluno. 

D1 Realização de trabalhos de pares/grupo; 

D2 Desenvolvimento de atividades que promovam o espírito de entreajuda; 

D3 Participação em debates; 

D4 Preenchimento regular de registos de comportamento 

D5 Permissão para saídas/entradas da sala de aula/pequenas pausas, sempre que se justificar 

  

  

  

E. Intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos - Medidas de promoção de 

competências sociais e emocionais, envolvendo os alunos ativamente na construção da sua aprendizagem, 

promovendo o desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória, nomeadamente, a capacidade de resolução de problemas, o relacionamento interpessoal, os 

pensamentos crítico e criativo, a cidadania. Estas medidas são da responsabilidade de todos os docentes e preveem 

o envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados de Educação. O professor de Educação Especial e o psicólogo 

podem ser ouvidos pelos docentes para a definição de estratégias que melhor vão ao encontro das dificuldades de 

cada aluno. 

E1 Participação em sessões com pequenos grupos; 

E2 Promoção de trabalho colaborativo; 

E3 Dinamização de atividades de Role play (dramatização de situações exemplificativas) 

E4 Dinamização de atividades de brainstorming (chuva de ideias)  

10.3.2 Medidas seletivas 

F - Os percursos curriculares diferenciados – cursos vocacionais ou percursos com diferentes disciplinas. [a 

ELM não dispõe desta oferta formativa] 
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G - As adaptações curriculares não significativas - adequações curriculares que não comprometem as 

aprendizagens essenciais, podendo incluir adaptações ao nível dos objetivos e dos conteúdos, através da sua 

alteração na priorização ou sequenciação, ou na introdução de objetivos específicos de nível intermédio que 

permitam atingir os objetivos globais e as aprendizagens essenciais, bem como as competências do perfil do aluno. 

Esta medida é da responsabilidade de todos os docentes e prevê o envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados 

de Educação. 

G1 Adaptações ao nível dos objetivos – introdução de objetivos intermédios 

G2 Adaptações ao nível dos conteúdos – alteração na priorização ou sequenciação 

  

  

H - O apoio psicopedagógico – Medida que contempla um conjunto de atividades de remediação ou de 

enriquecimento tendo em vista ajudar o aluno a ultrapassar as dificuldades ou a melhorar, de alguma forma, os seus 

resultados escolares. Da responsabilidade do professor de Educação Especial e/ou do psicólogo. 

H1 Adequações ao nível da organização, do espaço, do tempo (horários individuais) e das atividades 

H2 Estímulo e reforço das competências e aptidões envolvidas na aprendizagem 

H3 Reforço e desenvolvimento de competências específicas 

  

  

I - A antecipação e o reforço das aprendizagens – Medida que preconiza a antecipação e reforço da 

aprendizagem de conteúdos lecionados no seio do grupo ou da turma. Pode decorrer, por exemplo, em aulas de 

Apoio ao Estudo, incidindo nas disciplinas em que o aluno revele maiores dificuldades, pode igualmente prever aulas 

de apoio individualizado ou em pequenos grupos. Esta medida é da responsabilidade de todos os docentes, incluindo 

o docente de Educação Especial e prevê o envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados de Educação. 

I1 Antecipação e/ou reforço da aprendizagem de conteúdos lecionados 

  

  

J - O apoio tutorial – Medida que procura encontrar respostas adequadas às dificuldades específicas de cada 

um, apoiando-os na criação de hábitos de estudo, de rotinas de trabalho, na sua integração na turma e na escola, no 

cumprimento das regras escolares e no seu projeto de vida, bem como proporcionar-lhes uma orientação educativa 

adequada a nível pessoal, escolar e profissional, de acordo com as aptidões, necessidades e interesses que 

manifestem, promovendo um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de competências pessoais 

e sociais. Esta medida é da responsabilidade de todos os docentes, em particular do professor titular de turma ou do 

diretor de turma, e prevê o envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados de Educação. 

J1 Organização de um horário de estudo 
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J2 Definição de estratégias de estudo diferenciadas em função das disciplinas 

  

Adaptações ao processo de avaliação (artigo 28º) 

a) A diversificação dos instrumentos de recolha de informação, tais como, inquéritos, entrevistas, registos 

vídeo ou áudio; 

b) Os enunciados em formatos acessíveis, nomeadamente braille, tabelas e mapas em relevo, daisy, digital; 

c) A interpretação em LGP; 

d) A utilização de produtos de apoio; 

e) O tempo suplementar para realização da prova;  

f) A transcrição das respostas; 

g) A leitura de enunciados; 

h) A utilização de sala separada; 

i) As pausas vigiadas; 

j) O código de identificação de cores nos enunciados. 

 

 

10.3.3 Medidas adicionais 

K - A frequência do ano de escolaridade por disciplinas; 

  

  

L - As adaptações curriculares significativas - adequações com impacto nas aprendizagens essenciais, 

requerendo a introdução de outras aprendizagens substitutivas e estabelecendo objetivos globais ao nível dos 

conhecimentos a adquirir e das competências a desenvolver, de modo a potenciar a autonomia, o desenvolvimento 

pessoal e o relacionamento interpessoal. Esta medida é da responsabilidade de todos os docentes e prevê o 

envolvimento dos alunos e dos seus Encarregados de Educação. 

L1 Introdução de outras aprendizagens substitutivas; 

L2 
Estabelecimento de objetivos globais ao nível dos conhecimentos a adquirir e das competências a 

desenvolver para potenciar a autonomia, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento interpessoal. 

L3  

  

M - O plano individual de transição - instrumento dinâmico que complementa o RTP e PEI, três anos antes 

da idade limite da escolaridade obrigatória no sentido de preparar a vida pós-escolar e, sempre que possível, para 

o exercício de uma atividade profissional. 

M1 Definição de estratégias de transição de ciclo (da responsabilidade do psicólogo e do Diretor de Turma) 
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M2  

  

N - O desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado - conjunto de princípios e 

estratégias que, com base na estruturação externa do espaço, tempo, materiais e atividades, promovem uma 

organização interna que permite facilitar os processos de aprendizagem e de autonomia dos alunos, visando 

igualmente a diminuição da ocorrência de problemas de comportamento. Esta medida é da responsabilidade de 

todos os docentes, incluindo o docente de Educação Especial, e prevê o envolvimento dos alunos e dos seus 

Encarregados de Educação. 

N1 Definição de tarefas com tempos específicos de execução 

N2  

O - O desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social – Medida que visa o 

desenvolvimento de aptidões cognitivas (processamento de informação, tomada de decisão, crenças e estilo de 

atribuição); aptidões comportamentais (assertividade, negociação, aptidões de conversação, comportamento pro-

social e aptidões de aprendizagem); competências emocionais (capacidade de regulação afetiva e de relação, 

aptidão para estabelecer relações positivas); motivação e expetativas (estrutura de valores, nível individual do 

desenvolvimento moral e noção autoeficácia e autocontrole). Esta medida é da responsabilidade do psicólogo, de 

todos os docentes, incluindo o docente de Educação Especial, e prevê o envolvimento dos alunos e dos seus 

Encarregados de Educação. 

O1 Sessões de trabalho colaborativo  

O2 Dinamização de atividades de promoção e desenvolvimento de valores e comportamentos pró-sociais 

O3 Atividades de valorização de autoestima 

O4 Promoção de atividades que visem a autonomia pessoal 

Adaptações ao processo de avaliação (artigo 28º) 

a) A diversificação dos instrumentos de recolha de informação, tais como, inquéritos, entrevistas, registos 

vídeo ou áudio; 

b) Os enunciados em formatos acessíveis, nomeadamente braille, tabelas e mapas em relevo, daisy, digital; 

c) A interpretação em LGP; 

d) A utilização de produtos de apoio; 

e) O tempo suplementar para realização da prova;  

f) A transcrição das respostas; 

g) A leitura de enunciados; 

h) A utilização de sala separada; 

i) As pausas vigiadas; 

j) O código de identificação de cores nos enunciados. 



Escola Luís Madureira - Projeto do ano letivo 2020-2021 

81 
 

10.4 Centro de apoio à aprendizagem - Artigo 13.º  
 

O “Centro de Apoio à Aprendizagem” tentará agregar os recursos materiais e humanos, bem como os 

saberes e competências existentes na ELM para apoio à aprendizagem na sala de aula (em complemento ao 

trabalho dos docentes titulares de cada disciplina) e em qualquer outro contexto educativo.  

O CAA não pode ser encarado como um espaço físico fixo, mas sim como uma “estrutura” de apoio à 

diversidade de perfis de aprendizagem e de suporte à implementação das diferentes medidas de promoção 

do sucesso educativo dos nossos alunos. 

Tal como definido no ponto 2 do artigo 13º, o CAA tem como objetivos gerais:  

a) 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;  

b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar;  

c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.  

De acordo com o ponto 6, são objetivos específicos desta estrutura:  

a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e nos 

demais contextos de aprendizagem;  

b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem;  

c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas 

componentes do currículo;  

d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de 

aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar; 

e) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores 

da aprendizagem;  

f) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar.  

Assim, o nosso CAA aglutina: 

✓ Apoio Educativo – 1º ciclo;  

✓ Apoio ao estudo – 2º ciclo;  

✓ Salas de estudo asseguradas por docentes de diversas disciplinas – 1º, 2º e 3º ciclos; 

✓ Apoio Pedagógico Personalizado (APP); 

✓ Apoio Pedagógico Acrescido (APA); 

✓ Acompanhamento Psicológico; 

✓ Projeto de Educação para a Saúde (PES); 

✓ Orientação Vocacional (9º ano); 

✓ Tutorias;  

✓ Coadjuvação na disciplina de Matemática (3º ciclo); 
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✓ Oficina de Línguas (2º e 3º ciclos); 

✓ Presença de docentes/auxiliares em turmas em que há alunos com grandes dificuldades de 

aprendizagem; 

✓ Clubes e outras atividades de Enriquecimento Curricular; 

✓ Biblioteca Escolar;  

✓ Desporto Escolar. 

 

10.5 Documentação de apoio à implementação da educação inclusiva 
 

Documento Objetivo Da responsabilidade de … 

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS UNIVERSAIS DE 

SUPORTE À APRENDIZAGEM  

Indicação de medidas 

universais de suporte à 

aprendizagem 

… cada docente 

RTP  Indicação de medidas seletivas 

e/ou adicionais de suporte à 

aprendizagem 

… Professor titular / DT (a partir 

das indicações de cada docente) 

e EMAEI 

 PEI (anexo do RTP) Indicação apenas das 

Adaptações Curriculares 

Significativas  

… Professor titular / DT (a partir 

das indicações de cada docente) 

e EMAEI 

MONITORIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS RTP E PEI  

Avaliação da implementação 

das medidas, nomeadamente 

no final de cada semestre 

… Professor titular / DT (a partir 

das indicações de cada docente) 

e EMAEI 

ADAPTAÇÕES CURRICULARES 

NÃO SIGNIFICATIVAS  

Adequações curriculares que 

não comprometem as 

aprendizagens essenciais, 

podendo incluir adaptações ao 

nível dos objetivos e dos 

conteúdos, através da sua 

alteração na priorização ou 

sequenciação, ou na introdução 

de objetivos específicos de nível 

intermédio que permitam 

atingir os objetivos globais e as 

aprendizagens essenciais, bem 

… cada docente 
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como as competências do perfil 

do aluno 

ADAPTAÇÕES CURRICULARES 

SIGNIFICATIVAS  

Adequações com impacto nas 

aprendizagens essenciais, 

requerendo a introdução de 

outras aprendizagens 

substitutivas e estabelecendo 

objetivos globais ao nível dos 

conhecimentos a adquirir e das 

competências a desenvolver, de 

modo a potenciar a autonomia, 

o desenvolvimento pessoal e o 

relacionamento interpessoal. 

… cada docente 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE 

MEDIDAS UNIVERSAIS  

identificação no caso de alunos 

em que as medidas universais 

implementadas não estão a 

surtir o desejado efeito com 

vista ao sucesso e será 

necessária a avaliação da EMAEI 

para determinação da 

necessidade de implementação 

de outras medidas universais 

ou mesmo da implementação 

de medidas seletivas e 

consequente elaboração de 

RTP. 

… qualquer docente ou agente 

educativo 

 

10.6 Identificação de necessidades e medidas 
 

QUEM O QUÊ QUANDO 

EE, professor, 

serviços… 

identificação das necessidades  

 
precocemente 

No caso do aluno já 

integrado na escola) 

(A) ponderar se já foram tentadas as medidas universais 

possíveis e porque não estão a resultar  
 



Escola Luís Madureira - Projeto do ano letivo 2020-2021 

84 
 

Prof. Titular /DT ao 

diretor da escola 

(B) documentação: - razões que levam à necessidade de 

medidas de suporte à aprendizagem e inclusão  

- eventual parecer médico, se houver NSE 

(necessidades de saúde específicas)  

- 1ª pág do RTP, incluindo entrevista ao aluno 

diretor da escola à 

EMAEI  

Solicitar à EMAEI eventual RTP 
3 dias úteis 

(1) EMAEI ao diretor 

da escola 

Se apenas forem necessárias medidas universais, 

devolve processo com essa indicação 
 

 

10 dias úteis 

diretor da escola ao 

Prof. Titular /DT 

devolve processo com essa indicação   

Prof. Titular /DT aos 

EE  

comunica essa decisão   

(2) EMAEI ao diretor 

da escola 

Se forem necessárias medidas seletivas ou adicionais:  

- ouvir os EE e eventuais outros profissionais  

- elaborar RTP e/ou PEI se incluir adaptações 

curriculares significativas 

30 dias úteis 

EE e eventualmente 

aluno 

Datam e assinam o RTP; se discordarem, anexa-se ao 

RTP os fundamentos da discordância 
5 dias úteis 

Diretor da escola Obtida a concordância dos EE e ouvido o Conselho 

Pedagógico, o diretor homologa o RTP e eventual PEI e 

mobiliza as medidas previstas 

10 dias úteis 

Prof. Titular /DT - o RTP e eventual PEI fazem parte do processo 

individual do aluno  

- só é implementado se houver concordância dos EE - 

Prof. Titular /DT é o coordenador da sua implementação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


