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1. Introdução 

  

O Projeto Curricular de Escola pretende constituir-se como um quadro de ideias 

orientadoras para a gestão curricular num meio cujas carências condicionam as escolhas, 

opções e alternativas educativas. Com o objetivo de contribuir para o sucesso educativo, este 

projeto tenta otimizar soluções para combater os problemas identificados no Projeto Educativo e, 

simultaneamente, apresentar um conjunto de diretrizes inseridas numa filosofia de articulação de 

saberes e competências entre todos os intervenientes de ação educativa. 

Todavia, a responsabilidade direta de organização e condução do processo de 

ensino/aprendizagem compete aos profissionais que trabalham com cada grupo de alunos, 

durante um ou mais anos. É ao nível da turma que o conjunto das experiências de aprendizagem 

proporcionadas aos alunos ganha coerência e que a articulação entre as diversas áreas do 

currículo se pode tornar realidade. Gerir o currículo significa não só analisar cada situação e 

diversificar as práticas e metodologias de ensino, para que todos aprendam, mas também 

promover uma cultura de escola vocacionada para a cidadania e o sucesso. 

No 1.º ciclo, o professor titular de turma, com o apoio de outros profissionais que com ele 

colaboram, sempre que a monodocência é coadjuvada, assume um papel central no processo 

acima referido, reconhecendo-se, porém, a necessidade da discussão e acompanhamento pelo 

Conselho de Núcleo. Nos 2.º e 3.º ciclos, tal responsabilidade cabe, todavia, a cada Conselho de 

Turma, sob a coordenação do respetivo Diretor de Turma. 

Naturalmente que a cada professor cabe a responsabilidade de tomar as decisões 

adequadas e de conduzir o trabalho concreto com os seus alunos, trabalho este enquadrado 

pelos órgãos coletivos. Dá-se a este nível, como sempre se deu, a decisão e a gestão curricular. 

Tendo como base a conceção da prática pedagógica, enquanto atividade para a 

mudança, a elaboração de um Projeto Curricular de Escola é um processo dinâmico e aberto. 

Por tal, tornam-se imperativas a sua reformulação e a constante avaliação, sem que, no entanto, 

se percam as linhas gerais e a filosofia que presidiram à elaboração do projeto inicial. 
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2. Princípios e Objetivos 

 

2.1. – Prioridades 

 

A definição das opções e prioridades para esta Unidade Orgânica, já consagradas no 

Projeto Educativo de Escola, que por sua vez tem como opção principal “Promover o sucesso”, 

passa pela resolução das seguintes situações problema: 

 
A- Aumentar o sucesso escolar; 

B- Educar para a cidadania; 

C- Continuar a melhorar a qualidade de vida escolar; 

D- Incrementar e incentivar a participação dos Pais/Encarregados de 

Educação, na vida institucional da escola; 

E- Incentivar a participação dos alunos nas atividades escolares; 

F- Promover a Formação Contínua. 

 

2.2. – Objetivos 

  

O nosso Projeto Educativo de Escola (PEE) e os princípios por ele enunciados constituem 

o instrumento de suporte à consecução do Projeto Curricular de Escola (PCE), funcionando 

como elo entre as intencionalidades teóricas e as ações a desenvolver, contextualizadas no 

nosso meio escolar, com o propósito de gerar interações educativas adequadas e indutoras a um 

processo formativo com maior qualidade para toda a comunidade discente. 

Tendo-se em conta as prioridades do Projeto Educativo de Escola, os objetivos a que esta 

Unidade Orgânica se propõe atingir são os seguintes: 

 

A- AUMENTAR O SUCESSO ESCOLAR 

1.- Prevenir o absentismo escolar; 

2.- Promover o estudo como forma de atingir o sucesso escolar; 

3.- Promover o sucesso escolar através de iniciativas dirigidas aos alunos e às famílias; 

4.- Promover ações e colaborar com as entidades competentes, tendo em vista a deteção 

de fatores e situações que afetem os direitos da criança e do jovem; 

5.- Prevenir o insucesso escolar através do despiste, da avaliação, do encaminhamento e 

do acompanhamento de alunos; 
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6.- Prevenir o insucesso escolar, através da promoção da orientação escolar e profissional; 

7.- Prevenir o insucesso escolar, através do apoio à transição de ciclo; 

8.- Prevenir o insucesso escolar, através da prestação de consultadoria à comunidade 

educativa; 

9.- Incentivar a continuidade da escolaridade motivada; 

10.- Prevenir o insucesso escolar através da prestação de serviços de aconselhamento à 

comunidade educativa; 

11.- Melhorar a qualidade do ensino e das aprendizagens, visando-se uma melhoria efetiva 

de resultados e das competências adquiridas; 

12.- Promover a melhoria dos resultados globais obtidos e a qualidade das aprendizagens, 

nomeadamente nas disciplinas de Português e Matemática; 

13.- Melhorar os resultados obtidos pelos alunos internos nas Provas Finais de Português e 

Matemática; 

14.- Definir critérios e criar instrumentos que permitam avaliar sistematicamente a eficácia 

da gestão do currículo, nas várias áreas disciplinares, introduzindo-se correções, se 

necessárias; 

15.- Melhorar a articulação curricular de âmbito vertical e horizontal, bem como a 

coordenação pedagógica entre ciclos; 

16. Continuar a prevenir o abandono/insucesso através da deteção precoce de 

inadaptações, deficiências, dificuldades, proporcionando-se, dessa forma, um 

acompanhamento adequado e prevendo-se orientações vocacionais diferenciadas; 

17.- Promover a autonomização da aprendizagem; 

18.- Adquirir/Aumentar: 

 interesse pelo conhecimento; 

 curiosidade. 

19.- Desenvolver competências de: 

 análise de enunciados escritos e verbais; 

 interpretação de textos de tipologia variada; 

 compreensão da importância das regras de convivência; 

 comunicação verbal e escrita. 

 

 

B- EDUCAR PARA A CIDADANIA 

1.- Reduzir situações de indisciplina; 
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2.- Informar a comunidade dos direitos da criança e do jovem e sensibilizá-la para o apoio 

dos últimos, sempre que estes conheçam especiais dificuldades; 

3.- Promover competências pessoais e sociais nos alunos; 

4.- Orientar a vida escolar dos discentes pela ação de uma estrutura de tutoria; 

5.- Definir princípios e uniformizar procedimentos de atuação, com base na legislação e nos 

documentos estruturantes da Unidade Orgânica; 

6.- Articular as intervenções da escola e dos pais /encarregados de educação; 

7.- Promover um maior envolvimento dos encarregados de educação e das famílias, no 

acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos; 

8.- Envolver os alunos e restante comunidade educativa em projetos da Unidade Orgânica; 

9.- Aumentar a interação com o meio envolvente, em vários domínios: curricular, 

artístico/cultural, científico, profissional e social; 

10.- Fomentar o espírito de inovação, experimentação e criatividade; 

11.- Incrementar a formação de cidadãos com uma educação sólida e equilibrada e com os 

conhecimentos e competências essenciais para que sejam socialmente responsáveis, 

tolerantes, capazes, intervenientes e críticos; 

12.- Fomentar o respeito pela individualidade e estatuto de cada elemento da comunidade 

educativa; 

13.- Incentivar um maior envolvimento e corresponsabilização de todos os atores 

educativos na vida escolar; 

14.- Consolidar as estruturas de enquadramento e orientação dos alunos; 

15.- Manter e zelar pela segurança de pessoas e bens; 

16.- Estimular a dinamização da Associação de Estudantes. 

 

C – CONTINUAR A MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ESCOLAR 

1.- Manter e zelar pela limpeza dos recintos escolares; 

2.- Manter e zelar pelo estado de conservação do material escolar; 

3.- Promover competências de relacionamento interpessoal nos assistentes operacionais; 

4.- Proporcionar um ambiente escolar dotado de recursos humanos e materiais necessários 

à igualdade de oportunidades; 

5.- Melhorar a estrutura orgânica, aumentando a sua eficiência e eficácia; 

6.- Melhorar a gestão dos recursos existentes e promover a angariação de novos recursos; 

7.- Transformar a escola num centro de recursos culturais, intelectuais e científicos, em 

parceria com as forças vivas da região; 
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8. Consolidar a inclusão; 

9.- Rentabilizar os recursos humanos. 

 

D – INCREMENTAR E INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS/ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO NA VIDA INSTITUCIONAL DA ESCOLA 

1.- Articular as intervenções da escola e dos pais /encarregados de educação; 

2. Promover um maior envolvimento dos encarregados de educação no funcionamento da 

escola; 

3.- Criar espaços de aprendizagem dos pais/encarregados de educação; 

4.- Promover a maior participação dos pais/encarregados de educação nas atividades do 

PAA; 

5.- Promover uma maior comunicação regular da escola com as famílias, no 

acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos. 

 

E – INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS ATIVIDADES ESCOLARES 

1.-Promover a participação ativa dos alunos nas atividades letivas e nas de complemento 

curricular; 

2. Promover um maior envolvimento dos alunos no funcionamento da escola; 

3. Estimular a dinamização da Associação de Estudantes. 

 

F – PROMOVER FORMAÇÃO CONTÍNUA 

1.- Levantamento das necessidades de formação; 

2.- Plano de Formação; 

3.- Formação Creditada; 

4.- Avaliação do Desempenho Docente; 

5.- Parcerias Formativas; 

6.- Associações de Pais; 

7.- Formação colaborativa; 

8.- Palestras e Congressos. 
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3. Opções Curriculares 

 

3.1. Oferta Formativa 

No 1.º ciclo do ensino básico, a Unidade Orgânica oferece a todos os alunos as áreas 

curriculares disciplinares de enriquecimento de Língua Estrangeira (Inglês), de frequência 

obrigatória, e Educação Moral e Religiosa, de frequência facultativa. 

Nos outros ciclos, escola oferece as seguintes opções: 

- Oficina de Oficina de Oficina de Música e Oficina de Oficina de Oficina de Teatro nos 7º 

e 8.º anos de escolaridade; 

- Oficina de Oficina de Oficina de Música, Oficina de Oficina de Oficina de Teatro, 

Educação Visual e Educação Tecnológica no 9º ano de escolaridade; 

- Educação Moral e Religiosa e Formação Cívica para os 2.º e 3.º ciclos do ensino regular. 

 

3. 2. Desenho Curricular 

    

3.2.1. Pré-Escolar 

 

Á
R

E
A
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O
 FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL  

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

 Domínio das expressões: 

 Expressão motora 
 Expressão dramática 
 Expressão plástica 
 Expressão musical 

 Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 

 Domínio da matemática 

ÁREA DE CONHECIMENTO DO MUNDO 

Total de horas letivas ………………………………….……………………...… 25 

 

 

 

3.2.2. 1.º Ciclo 

 

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES  

Nucleares a) 
 Português 6 horas 

 Matemática 6 horas 
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 Estudo do Meio 4 horas  

 Expressões 4,5 horas 

De 
enriquecimento 

De oferta e frequência obrigatória 
  Língua 
Estrangeira 

2 x 45’ 

De oferta obrigatória e frequência 
facultativa E. M. R. C. 

 
45’ 

ÁREAS CURRICULARES NÃO DISCIPLINARES 

Nucleares Cidadania 1 hora 

 

a) Em relação às áreas curriculares disciplinares nucleares, sabendo-se que há duas horas e 

trinta minutos de intervalos e que os mínimos indicados perfazem vinte e uma horas e 

trinta minutos, cabe ao docente titular de turma gerir o tempo restante da forma que 

considere mais adequada às características, necessidades e interesses dos seus alunos.  

 

 

3.2.3 Programa Oportunidade 

 

Destinatários 
Alunos que tenham revelado particulares dificuldades no processo de 
ensino-aprendizagem e sujeitos a dupla retenção nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico. 

Princípio 
Recuperação do aluno e respetiva reintegração no currículo do ensino 
regular. 
Não se aplica aos alunos abrangidos pelo regime educativo especial. 

Subprogramas 
Oportunidade I 
Oportunidade II 
Oportunidade III 

Constituição das 

turmas 

O número máximo de alunos por turma não deve ser superior a 18, não 
podendo ser constituídas turmas com número inferior a 10 alunos, exceto 
se autorizado pelo diretor regional competente em matéria de educação. 
Sempre que possível, as turmas devem organizar-se por nível etário e 
perfil de competências dos alunos. 
Os alunos não podem, cumulativamente, beneficiar de medidas de apoio 
educativo. 

Assiduidade Os efeitos e o controlo da assiduidade seguem as mesmas regras em 
vigor para os alunos do currículo educativo comum. 

Duração dos 

subprogramas I, II 

e III 

Os subprogramas têm a duração de um ano, admitindo-se 
excecionalmente, nos termos do disposto no número 5 dos artigos 7.º e 
10.º e no número 4 do artigo 13.º da Portaria n.º 60/2013, de 1 de agosto, 
a frequência de um ano suplementar. 

Avaliação A avaliação é predominantemente formativa. 
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Aprovação 

A avaliação sumativa, quando realizada no final da frequência do 
subprograma, dá origem a uma decisão pedagógica sobre a aprovação 
ou não aprovação do aluno e expressa-se através das menções, 
respetivamente, de Aprovado ou Não Aprovado. 
Os alunos que frequentem os anos de escolaridade correspondentes ao 
ano terminal de ciclo, sem aprovação em qualquer um dos subprogramas, 
podem realizar exames para conclusão de ciclo, na qualidade de 
autopropostos. 

Prosseguimento de 
estudos 

Sempre que, ao longo do ano letivo ou no seu termo, o aluno realizou as 
aprendizagens e adquiriu os conhecimentos necessários e 
correspondentes ao ano de escolaridade em que ficou retido deverá ser, 
de imediato e sem outros formalismos, integrado no ano de escolaridade 
subsequente ao qual ficou retido. 
Não é permitida a transição direta de um subprograma para outro 
subprograma, sem frequência do ensino regular, à exceção dos alunos 
que, após frequência do ano suplementar do subprograma oportunidade 
III, não reúnam os requisitos para aprovar no ano de escolaridade em que 
ficaram retidos no 3.º ciclo, transitando para o subprograma Oportunidade 
Profissionalizante. 
 

 

 

3.2.3.1 Subprograma Oportunidade I 

 

Destinatários 

Alunos que, tendo frequentado o 1.º ciclo do ensino básico, não tenham atingido o 
conjunto de competências legalmente essenciais e estruturantes para aprovação no 
1.º ciclo do ensino básico e tenham 11 anos de idade à data de início do ano escolar 
em que ingressam no subprograma. 

Escola O subprograma desenvolve-se na sede da Unidade Orgânica. 

Professores 

Todas as áreas curriculares são lecionadas por docente do 1.º ciclo do ensino básico, 
à exceção da área da Língua Estrangeira (área de enriquecimento curricular de 
frequência obrigatória) que é lecionada por um docente do 2.º ciclo do respetivo 
grupo disciplinar e da área de Expressão Físico-Motora que é coadjuvada num bloco 
semanal de 90 minutos por um docente do 2.º ciclo do respetivo grupo disciplinar. 

Matriz curricular 

Português – 5,5 horas semanais 
Matemática – 5,5 horas semanais 
Meio Físico e Social (deve incluir contributos das Ciências Sociais e Humanas e das 
Ciências Físicas e Naturais) – 3 horas semanais  
Língua Estrangeira I – 1 bloco de 90 minutos 
Expressão Musical – 1 hora semanal 
Expressão Físico-Motora – 2,5 horas semanais 
Formação Pessoal e Social – 1 hora semanal 
Projeto Formativo – 3 horas semanais 

Duração 

O tempo de permanência no subprograma corresponde a um ano. 
Excecionalmente, poderá haver lugar à frequência de um ano suplementar sempre 
que o conselho de turma, de forma sustentada e devidamente fundamentada, 
considere adequada a permanência do aluno no subprograma para efeitos de 
conclusão de ciclo. 
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Limite de frequência e 
prosseguimento de 

estudos 

A frequência do subprograma termina obrigatoriamente quando o aluno realizou as 
aprendizagens e adquiriu os conhecimentos necessários para prosseguir com 
sucesso os seus estudos no ano de escolaridade subsequente ao qual ficou retido. 
Assim, sempre que o aluno desenvolva as aprendizagens e adquira as competências 
correspondentes ao 4.º ano de escolaridade, pode ser integrado no 5.º ano de 
escolaridade, em qualquer momento do ano letivo, desde que o conselho de turma 
considere que o aluno realizou as aprendizagens e adquiriu os conhecimentos 
necessários para prosseguir estudos. 
Se, no termo do ano letivo, o aluno não reunir tais requisitos aplicam-se as seguintes 
condições excecionais: 

a) Realiza provas finais e exames de equivalência à frequência, na qualidade 
de autoproposto, seguindo-se as regras de aprovação em vigor no âmbito do 
currículo regular, sempre que se encontre a frequentar o ano de 
escolaridade correspondente ao termo do ciclo; 

b) Frequenta um ano suplementar do subprograma. 
Após a frequência do ano suplementar e nas situações em que não houve 
aproveitamento, o aluno não poderá ingressar num outro subprograma, devendo ser 
objeto de uma avaliação especializada e, na sequência desta, prosseguir a sua 
escolaridade num dos seguintes percursos: 

a) Integra o regime educativo especial; 
b) Reingressa no ensino regular, no ano de escolaridade em que ficou retido; 
c) Integra um curso vocacional, a regulamentar por despacho da secretaria 

regional competente em matéria de educação. 

Avaliação 

A avaliação sumativa tem caráter descritivo e quantitativo nas áreas de Português e 
Matemática, expressa numa escala de 1 a 5, e caráter descritivo e qualitativo nas 
restantes áreas curriculares, de acordo com as menções de Não Satisfaz, Satisfaz, 
Satisfaz Bem e Satisfaz Muito Bem. 

Compete ao docente titular de turma e ao coordenador de núcleo designado pelo conselho executivo, em função das 
características e dificuldades de aprendizagem dos alunos, fixar as áreas temáticas de cada disciplina/ área curricular, 
tendo por referência os programas em vigor, os conhecimentos e o perfil de competências considerado essencial, no 
âmbito dos currículos nacional e regional do ensino básico, de modo a permitir a consequente reintegração no ensino 
regular ou o prosseguimento de estudos outras modalidades de formação. Compete-lhes ainda planear a lecionação 
dos conteúdos das áreas curriculares, garantindo o desenvolvimento das competências transversais ao currículo e a 
promoção da interdisciplinaridade, nomeadamente no âmbito da área de Projeto Formativo. 

 

3.2.3.2 Subprograma Oportunidade II 

 

Destinatários 
Alunos do ensino básico que não tenham adquirido os conhecimentos 
necessários à aprovação em qualquer ano de escolaridade do 2.º ciclo do 
ensino básico e tenham retenção repetida no 2.º ciclo. 

Escola O subprograma desenvolve-se em escola do 2.º ciclo. 

Professores 
O subprograma é lecionado por docentes do 2.º ciclo, sendo que um deles 
desempenha as funções de diretor de turma, o qual leciona a área 
curricular designada por Formação Pessoal e Social. 

Matriz curricular 

Português – 2,5 blocos de 90 minutos 
Matemática – 2,5 blocos de 90 minutos 
História e Geografia de Portugal – 1,5 blocos de 90 minutos 
Ciências Naturais – 1,5 blocos de 90 minutos 
Língua Estrangeira I: 1,5 blocos de 90 minutos 
Educação Musical - 1 bloco de 90 minutos 
Educação Física – 1,5 blocos de 90 minutos 
Formação Pessoal e Social – 0,5 bloco de 90 minutos 
Projeto Formativo - 2,5 blocos de 90 minutos 

Duração 

O tempo de permanência no subprograma corresponde a um ano. 
Excecionalmente, poderá haver lugar à frequência de um ano suplementar 
sempre que o conselho de turma, de forma sustentada e devidamente 
fundamentada, considere adequada a permanência do aluno no 
subprograma para efeitos de conclusão de ciclo. 
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Limite de frequência 
e prosseguimento de 

estudos 

A frequência do subprograma termina obrigatoriamente quando o aluno 
realizou as aprendizagens e adquiriu os conhecimentos necessários para 
prosseguir com sucesso os seus estudos no ano de escolaridade 
subsequente ao qual ficou retido ou no 3.º ciclo do ensino básico.  
Se, no termo do ano letivo, o aluno não reunir tais requisitos aplicam-se as 
seguintes condições excecionais: 

a) Realiza provas finais e exames de equivalência à frequência, na 
qualidade de autoproposto, seguindo-se as regras de aprovação em 
vigor no âmbito do currículo regular, sempre que se encontre a 
frequentar o ano de escolaridade correspondente ao termo do ciclo; 

b) Frequenta um ano suplementar do subprograma. 
Após a frequência do ano suplementar e nas situações em que não houve 
aproveitamento, o aluno fica impedido de transitar diretamente para outro 
subprograma, pelo que deverá continuar a sua escolaridade num dos 
seguintes percursos: 

a) Reingressa no ensino regular, no ano de escolaridade em que ficou 
retido; 

b) Integra um curso vocacional, a regulamentar por despacho da 
secretaria regional competente em matéria de educação. 

Avaliação 

A avaliação sumativa tem caráter descritivo e quantitativo em todas as 
áreas curriculares, expressa numa escala de 1 a 5, exceto nas áreas de 
Formação Pessoal e Social e de Projeto Formativo, cuja avaliação tem 
caráter descritivo e qualitativo nas restantes áreas curriculares, de acordo 
com as menções de Não Satisfaz, Satisfaz, Satisfaz Bem e Satisfaz Muito 
Bem. 

Compete ao conselho de turma, em função das características e dificuldades de aprendizagem dos alunos, fixar as 
áreas temáticas de cada disciplina/ área curricular, tendo por referência os programas em vigor, os conhecimentos e o 
perfil de competências considerado essencial, no âmbito dos currículos nacional e regional do ensino básico, de modo 
a permitir a consequente reintegração no ensino regular ou o prosseguimento de estudos outras modalidades de 
formação. Compete-lhe ainda planear a lecionação dos conteúdos das áreas curriculares, garantindo o 
desenvolvimento das competências transversais ao currículo e a promoção da interdisciplinaridade, nomeadamente no 
âmbito da área de Projeto Formativo. 

 

3.2.3.3 Subprograma Oportunidade III 

 

Destinatários 
Alunos integrados no 3.º ciclo do ensino básico regular, que não tenham obtido 
aprovação em qualquer um dos anos de escolaridade do 3.º ciclo do ensino 
básico e tenham retenção repetida no 3.º ciclo. 

Escola O subprograma desenvolve-se em escola do 3.º ciclo. 

Professores 
O subprograma é lecionado por docentes do 3.º ciclo, sendo que um deles 
desempenha as funções de diretor de turma, o qual leciona a área curricular 
designada por Formação Pessoal e Social. 

Matriz curricular 

Português – 2,5 blocos de 90 minutos 
Matemática – 2,5 blocos de 90 minutos 
Ciências Físicas e Naturais* – 2 blocos de 90 minutos 
Língua Estrangeira I: 1,5 blocos de 90 minutos 
Ciências Sociais e Humanas* – 2 blocos de 90 minutos 
Educação Física – 1,5 blocos de 90 minutos 
Formação Pessoal e Social – 0,5 bloco de 90 minutos 
Projeto Formativo - 2,5 blocos de 90 minutos 

Duração 

O tempo de permanência no subprograma corresponde a um ano. 
Excecionalmente, poderá haver lugar à frequência de um ano suplementar 
sempre que o conselho de turma, de forma sustentada e devidamente 
fundamentada, considere adequada a permanência do aluno no subprograma 
para efeitos de conclusão de ciclo. 
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Limite de frequência e 
prosseguimento de estudos 

A frequência do subprograma termina obrigatoriamente quando o aluno 
realizou as aprendizagens e adquiriu os conhecimentos necessários para 
prosseguir com sucesso os seus estudos no ano de escolaridade subsequente 
ao qual ficou retido ou concluiu o 3.º ciclo do ensino básico.  
Os alunos que tenham concluído o 3.º ciclo do ensino básico ao abrigo deste 
subprograma podem prosseguir estudos num Curso de Qualificação 
Profissional de Nível IV ou em qualquer via do ensino secundário. Para 
ingresso nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário e no ensino 
secundário recorrente por blocos capitalizáveis, o aluno terá obrigatoriamente 
de realizar, na qualidade de autoproposto, as provas finais nacionais de 
Português e de Matemática do 3.º ciclo e obter uma classificação igual ou 
superior a 50% na média das classificações obtidas nas duas provas. 
Se, no termo do ano letivo, o aluno não reunir aqueles requisitos aplicam-se as 
seguintes condições excecionais: 

a) Realiza provas finais e exames de equivalência à frequência, na 
qualidade de autoproposto, seguindo-se as regras de aprovação em 
vigor no âmbito do currículo regular, sempre que se encontre a 
frequentar o ano de escolaridade correspondente ao termo do ciclo; 

b) Frequenta um ano suplementar do subprograma. 
Após a frequência do ano suplementar e nas situações em que não houve 
aproveitamento, o aluno poderá prosseguir estudos num dos seguintes 
percursos formativos: 

a) Curso de Qualificação Profissional de Nível II, Tipo II ou III, cumpridos 
os requisitos legais previstos para este programa formativo; 

b) Subprograma Oportunidade Profissionalizante. 

Avaliação 

A avaliação sumativa tem caráter descritivo e quantitativo em todas as áreas 
curriculares, expressa numa escala de 1 a 5, exceto nas áreas de Formação 
Pessoal e Social e de Projeto Formativo, cuja avaliação tem caráter descritivo 
e qualitativo nas restantes áreas curriculares, de acordo com as menções de 
Não Satisfaz, Satisfaz, Satisfaz Bem e Satisfaz Muito Bem. 

Compete ao conselho de turma, em função das características e dificuldades de aprendizagem dos alunos, fixar as áreas 
temáticas de cada disciplina/ área curricular, tendo por referência os programas em vigor, os conhecimentos e o perfil de 
competências considerado essencial, no âmbito dos currículos nacional e regional do ensino básico, de modo a permitir a 
consequente reintegração no ensino regular ou o prosseguimento de estudos outras modalidades de formação. Compete-lhe 
ainda planear a lecionação dos conteúdos das áreas curriculares, garantindo o desenvolvimento das competências 
transversais ao currículo e a promoção da interdisciplinaridade, nomeadamente no âmbito da área de Projeto Formativo. 

* Cada uma das áreas pluridisciplinares de Ciências Físicas e Naturais e de Ciências Sociais e Humanas é lecionada por um 
único docente dos grupos disciplinares correspondentes às áreas disciplinares do ensino regular, admitindo-se, por razões de 
natureza pedagógica e de acordo com os recursos humanos disponíveis no quadro da Unidade Orgânica, que as mesmas 
sejam lecionadas por dois docentes com a divisão da carga horária prevista. 

 

 

3.2.4 Cursos de Formação Vocacional 

 

Destinatários 

Alunos, com 14 ou mais anos de idade, que tenham frequentado um ou 
mais programas de recuperação da escolaridade, sem conclusão do 
ensino básico ou a alunos com duas retenções no mesmo ciclo ou três 
retenções em diferentes ciclos do ensino básico, sendo preferencialmente 
direcionados para os que se encontrem numa das seguintes situações: 
- risco de incumprimento da escolaridade; 
- forte absentismo escolar; 
- desmotivação ou dificuldades de integração na comunidade educativa; 
.proveniência do Programa Oportunidade com frequência do ano 
suplementar  não reintegrados no ensino regular, por falta de 
aproveitamento escolar; 
- manifestem constrangimentos com os estudos do ensino regular e 
procurem uma alternativa de ensino. 
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Objeto e âmbito 

Promoção da inclusão no percurso escolar, assegurando a conclusão do 
3.º ciclo do ensino básico e o prosseguimento de estudos no ensino 
secundário, através de um percurso formativo que privilegia a aquisição 
de conhecimentos em disciplinas estruturantes no âmbito do currículo 
regular, um contacto com diferentes atividades vocacionais e o 
desenvolvimento de competências do foro comportamental, relacional e 
social e de orientação profissional. 
Não se aplica aos alunos abrangidos pelo regime educativo especial. 

Constituição das 

turmas 
As turmas têm um número mínimo de 10 e máximo de 20 alunos. 
 

Assiduidade 

Os alunos têm de assistir a, pelo menos, 90% dos tempos letivos de cada 
módulo integrando as componentes geral, complementar, de 
desenvolvimento pessoal e social e vocacional e participar, integralmente, 
na prática simulada estabelecida. 
 

Matriz Curricular 

3.º ciclo 

Componente de Formação Geral: 
Português - 110 horas anuais efetivas 
Matemática – 110 horas anuais efetivas 
Inglês - 65 horas anuais efetivas 
Educação Física - 65 horas anuais efetivas 
 
Componente de Formação Complementar (150 horas anuais efetivas 
distribuídas pelas seguintes disciplinas): 
História/ Geografia 
Ciências Naturais/ Físico-Química 
 
Componente Desenvolvimento Pessoal e Social/ Mediação Escolar 
(desenvolvida em articulação com as restantes componentes e ao longo 
do ano letivo): 
Competências Pessoais e Sociais/ Cidadania e Empregabilidade – 100 
horas anuais efetivas  
Orientação Escolar e Vocacional – 30 horas anuais efetivas 
 
Componente Vocacional (360 horas anuais efetivas distribuídas pelas três 
atividades vocacionais – parte teórica) 
 
Prática Simulada: 
Atividade Vocacional A – 70 horas anuais efetivas 
Atividade Vocacional B – 70 horas anuais efetivas 
Atividade Vocacional C – 70 horas anuais efetivas 

Avaliação 

A avaliação será modular, devendo seguir a escala e classificação de 0 a 
20 valores. 
Na prática simulada, o aluno deve elaborar um relatório por cada 
atividade da formação vocacional e um relatório final a apresentar nos 
termos a definir pela escola. 
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Certificação e 

Prosseguimento de 

Estudos 

Os alunos que concluam com aproveitamento os cursos de formação 
vocacional ficam habilitados à certificação do 9.º ano de escolaridade. 
Os alunos concluem com aproveitamento o 9.º ano de escolaridade 
desde que tenham concluído 70% dos módulos do conjunto das 
disciplinas, das componentes geral e complementar e 100% dos módulos 
da componente vocacional. 
Em caso de não aprovação, no ano letivo subsequente, os alunos ficam 
dispensados da frequência dos módulos em que já tenham obtido 
aproveitamento. 
Os alunos que concluam o 9.º ano podem prosseguir estudos nas 
seguintes vias de ensino: 
- no ensino secundário, em cursos científico-humanísticos, ou no ensino 
secundário recorrente por blocos capitalizáveis, desde que tenham obtido 
uma classificação igual ou superior a 50% na média das classificações 
obtidas nas provas finais nacionais de 9.º ano; 
- nas vias profissional, profissionalizante ou vocacional, desde que 
tenham concluído 70% dos módulos do conjunto das componentes geral 
e complementar e 100% dos módulos da componente vocacional. 
Os alunos, independentemente do número de módulos concluídos com 
aproveitamento, podem candidatar-se às provas finais nacionais do 9.º 
ano de escolaridade e aos exames de equivalência à frequência na 
condição de autopropostos, para conclusão do ciclo de ensino. 
 

 

3.2.5. Núcleo de Educação Especial 

 

3.2.7.1 Protocolos e Parcerias 

 

O Núcleo de Educação Especial estabelece protocolo de cooperação com a Santa Casa da 

Misericórdia de Vila Franca do Campo, a fim de que três discentes integrados na Unidade 

Especializada com Currículo Adaptado (UNECA) Sócio-educativa possam usufruir das 

instalações do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), com vista à estimulação 

multissensorial (equipamento Snoezelen), oferecendo como contrapartida sessões de caráter 

pedagógico conduzidas por docente da escola.  

 

O Núcleo de Educação Especial tem também parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Vila 

Franca do Campo e a EB1/JI Professor António dos Santos Botelho, dado que alguns alunos da 

UNECA Transição para a Vida Ativa desenvolvem atividades de cariz vocacional no Centro de 

Desenvolvimento e Inclusão Juvenil Pedra Segura e naquele núcleo escolar. 

 

3.2.7.2 UNECA  

 

Tendo como finalidade a promoção de forma mais efetiva das aprendizagens e do 
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desenvolvimento dos alunos (desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário, passando 

pelo ensino básico) com necessidades educativas especiais de caráter permanente, foram 

criadas unidades especializadas com currículo adaptado (UNECA), as quais consistem num 

conjunto organizado de respostas educativas que têm como principal objetivo aplicar 

metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinares ou multidisciplinares adequadas a 

problemáticas específicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além disso, atendendo que o número de alunos com necessidades educativas especiais 

semelhantes o justificava, de acordo com os projetos educativos individuais aprovados, foram 

também criadas turmas com projetos curriculares adaptados às necessidades específicas destes 

alunos, nos termos regulamentados para a modalidade e nível de ensino, pelo que a sua 

frequência não impede a transição para uma turma do regime educativo comum no ano ou ciclo 

subsequente. 

 

PLANO CURRICULAR 

Unidade Especializada com Currículo Adaptado Sócio-Educativa 
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Áreas Curriculares Disciplinares Carga Horária 

Português  

A desenvolver de 
forma ponderada 
numa carga horária 
de 25 horas 
semanais, distribuída 
entre a turma de 
integração do ensino 
regular e a turma 
UNECA. 

Matemática 

Estudo do Meio 

Expressões 

Língua Estrangeira I (Os objetivos e conteúdos poderão ser eliminados em função do 

nível de funcionalidade do aluno que beneficia de currículo específico individual, ao abrigo n.º 2 do 
art.º 48.º da Portaria n.º 75/2014, de 18 de novembro.) 
E.M.R. 

Cidadania 

Áreas de Desenvolvimento 

Atenção 

Memória 

Perceção 

Motricidade  

Linguagem 

Identidade e Autonomia Pessoal e Social 

Raciocínio 

Unidade Especializada com Currículo Adaptado Ocupacional 

Á
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 Áreas de Desenvolvimento Carga Horária 

Leitura Funcional 

A desenvolver de 
forma ponderada 
numa carga horária 
de 25 horas 
semanais. 

Escrita Funcional 

Matemática Funcional 

Meio Físico e Social  

Expressão Visual e Tecnológica  

Expressão Musical 

Expressão Físico Motora 

Atenção 

Memória 

Perceção 

Motricidade  
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Comunicação/ Linguagem 

Identidade e Autonomia Pessoal e Social 

Cognição  

Atividades de Vida Diária 

Desporto Adaptado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade Especializada com Currículo Adaptado Transição para a Vida Ativa 

Á
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Áreas Curriculares Disciplinares Carga Horária 

Português  

25 horas semanais 
distribuídas pelas 
diversas disciplinas. 
 

Matemática 

Estudo do Meio 

Língua Estrangeira I (Os objetivos e conteúdos poderão ser eliminados em função do 

nível de funcionalidade do aluno que beneficia de currículo específico individual, ao abrigo n.º 2 
do art.º 48.º da Portaria n.º 75/2014, de 18 de novembro.) 
Educação Musical 

Educação Física 

Educação Visual e Tecnológica (O desenvolvimento das áreas Atividades de 

Vida Diária e Atividades Vocacionais ocorrerá nos tempos calendarizados no horário desta 
disciplina.) 

Áreas de Desenvolvimento (trabalhadas transversalmente com as áreas 

curriculares disciplinares) 
Socialização 

Comunicação/Linguagem 

Atenção 

Autonomia 

Unidade Especializada com Currículo Adaptado de Educação de Alunos com  
Perturbação do Espectro do Autismo 
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Áreas Curriculares Disciplinares Carga Horária 

Português 

A desenvolver de forma 
ponderada numa carga 
horária de 25 horas 
semanais. 

Matemática 

Estudo do Meio 

Educação Musical 

Educação Visual e Tecnológica 

Educação Física 

Movimento e Drama 

Áreas de Desenvolvimento 

Atenção 

Memória 

Perceção 

Psicomotricidade  

Comunicação/Linguagem 

Socialização /Autonomia 

Cognição 
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Turmas com Projeto Curricular Adaptado – 1.º ciclo 

Á
R

E
A

S
 D

E
 I
N

T
E

R
V

E
N

Ç
Ã

O
 

Áreas Curriculares Disciplinares Carga Horária 

Português  

A desenvolver de forma 
ponderada numa carga 
horária de 25 horas 
semanais, conforme o 
previsto no 1.º ciclo. 
 

Matemática 

Estudo do Meio 

Expressões 

Cidadania 

Inglês 

Áreas de Desenvolvimento (trabalhadas transversalmente com as áreas 

curriculares disciplinares) 
Atenção 

Memória 

Perceção 

Psicomotricidade 

Comunicação/ Linguagem 

Turmas com Projeto Curricular Adaptado – 2.º ciclo 

Á
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Áreas Curriculares Disciplinares Carga Horária 

Português 

31 tempos (45’/cada) 
distribuídos pelas diversas 
disciplinas conforme o 
previsto no 2.º ciclo. 

Língua Estrangeira  

História e Geografia de Portugal 

Matemática 

Ciências da Natureza 

Educação Visual e Tecnológica  

Educação Musical 

Educação Física 

Formação Pessoal e Social 

Cidadania 

Áreas de Desenvolvimento (trabalhadas transversalmente com as áreas 

curriculares disciplinares) 

Atenção  

Memória  

Perceção  

Psicomotricidade 

Linguagem 
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3.2.9. 2.º Ciclo 
 

 CARGA HORÁRIA SEMANAL (X 90 MINUTOS) 
 5.º ANO 6.º ANO 

 

Áreas Curriculares Disciplinares 

Línguas e Estudos Sociais 

Português 3 3 

Língua Estrangeira  1,5 1,5 

História e Geografia de Portugal 1,5 1,5 

Matemática e Ciências 

Matemática 3 3  

Ciências da Natureza 1,5 1,5 

Educação Artística e Tecnológica 

Educação Visual e Tecnológica 1,5 1,5 
Educação Musical 1,5 1,5 
Educação Física 1,5 1,5 

Formação Pessoal e Social 

Educação Moral e Religiosa / Formação Cívica 0,5 0,5 

Áreas Curriculares não Disciplinares 

Cidadania 1 1 

Total de blocos letivos 16,5 16,5 

 
As alterações curriculares propostas, com aumento de um segmento a Português e Matemática, advêm da aplicação do crédito 
horário. 

 
 

3.2.10. 3.º Ciclo 
 

 CARGA HORÁRIA SEMANAL (X 90 MINUTOS) 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

 

Áreas Curriculares Disciplinares 

Línguas 

Português 3 3 3 

Língua Estrangeira I (Inglês) 1,5 1,5 1,5 

Língua Estrangeira II (Francês) 1,5 1,5 1,5  

Ciências Humanas e Sociais 

História 1 1,5 1,5 

Geografia 1 1,5 1,5 

Matemáticas 

Matemática 3 3 3 

Ciências Físicas e Naturais 

Físico-Químicas 1,5 1 1,5 
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Ciências Naturais 1 1 1,5 

Educação Artística e Tecnológica 

Educação Visual 1 1 

1,5 Educação Tecnológica/ O. Oficina de Oficina de 
Teatro ou O. Oficina de Oficina de Música 

1 1 

Educação Física 

Educação Física 1,5 1,5 1,5 

Formação Pessoal e Social 

Educação Moral e Religiosa /Formação Cívica 0,5 0,5 0,5 

Áreas Curriculares não Disciplinares 

Cidadania 1 1 1 

Total de blocos letivos 18,5 19 19 

 
As alterações curriculares propostas, com aumento de um segmento a Português e Matemática, advêm da aplicação do crédito 
horário. 

 
 
 

3.2.11. Ensino Secundário 

 

Cursos Científicos e Humanísticos 

Decreto-Lei 139/2012 de 5 de julho e Portaria n.º 243/2012 de 10 de Agosto. 

 

Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias 

Componente de 

formação 
Disciplinas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL (X 90 MINUTOS) 

10º ANO 11º ANO 12º ANO 

Geral 

Português 2 2 2,5 

Língua Estrangeira I, II ou III a) 2 2 - 

Filosofia 2 2 - 

Educação Física 2 2 2 

Subtotal 8 8 4 

Específica 

Matemática A 3 3 3 

Opções (b)    

Física e Química A 3,5  3,5  

Biologia e Geologia 

Geometria Descritiva A 

3,5 

3 

3,5 

3 

 

Opções (c) - - 2 

Biologia    
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Geologia    

Física    

Química    

Opções (d) - - 2 

Psicologia B (e) 

Filosofia A (e) 

Geografia C (e) 

Língua Estrangeira I, II ou III (e) 

(f) 

Clássicos da Literatura (e) 

   

Subtotal 10 10 9,5 

Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa (g) (1) (1) (1) 

Total 18/19 18/19 13,5/14,5 

(a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas uma língua 
estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da 
escola, o aluno poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa 
do acréscimo de carga horária. 

(b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais estruturantes. 
(c) (d) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (c). 
(e) Oferta dependente do projeto educativo da escola. 
(f) O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral, nos 10.º e 11.º anos. 
(g) Disciplina de frequência facultativa. 



 
 

Projeto Curricular de Escola 2015/ 2016 

 
- 20 - 

 

Curso Científico - Humanístico de Línguas e Humanidades 

Componente de 

formação 
Disciplinas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL (X 90 MINUTOS) 

10º ANO 11º ANO 12º ANO 

Geral 

Português 2 2 2,5 

Língua Estrangeira I, II ou III (a) 2 2 - 

Filosofia 2 2 - 

Educação Física 2 2 2 

Subtotal 8 8 4 

Específica 

História A 

 
3 3 3 

Opções (b)    

Geografia A 3 3  

Matemática Aplicada às 

Ciências Sociais 

Língua Estrangeira I, II ou III 

 

3 3  

Opções (c) - - 2 

Psicologia B  

Filosofia A  

Geografia C  

Língua Estrangeira I, II ou III (d)  

   

Sociologia 

 

Opções (e) 

Clássicos da Literatura (f) 

 

 

- 

 

 

- 
 
2 

Subtotal 9 /9,5 9/ 9,5 9 

Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa (g) (1) (1) (1) 

Total 17/19 17/18,5 13/14 

 

(a) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas 
uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em 
conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente, dar continuidade à Língua Estrangeira I como 
disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

(b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais estruturantes. 
(c) (e) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (c). 

(d) O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral, nos 10.º e 11.º anos. 
(f) Oferta dependente do projeto educativo da escola. 
(g) Disciplina de frequência facultativa. 
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Cursos profissionais 
 
 

 

 
 

Portaria 1285/2006 de 21 de novembro; Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial (c) 

 

(a) Total de horas por ciclo de formação. Carga horária a gerir pela escola, conforme descriminação, no âmbito da sua autonomia 
pedagógica. 
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará uma 
segunda língua estrangeira no ensino secundário ("iniciação - Francês" 
(c) O curso deixou de ser oferta formativa da escola a partir de 2014/15. 

 

Componentes 
de formação 

Disciplinas 
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Total 
(a) 

1.º ano 
(2013-14)  

2.º ano 
(2014-15) 

3.º ano 
(2015-16) 

Sociocultural 

Português 105 4 108 4 107 4 320 

Língua Estrangeira I (Continuação - 
Inglês) 

75 3 72 3 73 3 220 

Área de Integração 74 2 74 2 72 2 220 

Tecnologias de Informação e 
comunicação 

100 3 
    

100 

Educação Física 70 4 70 4 
  

140 

Subtotal 424 16 324 13 252 9 1000 

Científica 

Psicologia 66 3 63 2 71 2 200 

Sociologia 66 3 69 2 65 2 200 

Matemática 100 3 
  

  100 

Subtotal 232 9 132 4 136 4 500 

Técnica 

Área de Expressões 184 6 118 4 145 5 480 

Comunidade e Intervenção Social 96 4 94 4 90 3 300 

Animação Sociocultural 85 4 60 3 60 3 217 

Psicopatologia Geral 
  

98 4 70 3 180 

Formação em Contexto de 
Trabalho   

270 1 330 1 600 

 
Subtotal 365 14 640 15 698 14 1773 

 
Total 1021 39 1096 32 1086 27 3277 

         

 

Língua Estrangeira II (Iniciação - 
Francês) - Alunos OP3 e OPP 

75 2 72 2 73 2 220 

         Observações Português beneficia de mais 2 horas no 3.º ano. 
   

 
Língua Estrangeira beneficia de mais 1 hora no 3.º ano. 

   

 
Área de Integração beneficia de mais 2 horas no 1.º e 2.º anos. 

   

 
Psicologia beneficia de mais 2 horas no 3.º ano. 

   

 
Sociologia beneficia de mais 2 horas no 3. ano. 

   

 
Comunidade e Intervenção Social beneficia de + 3 horas no 1.º ano. 
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 Elenco modular de matemática: 

Módulo Fixo Módulos Opcionais Precedências 

A3 Estatística A1 Geometria 

  

 

 

 

 

 

B5 Jogos e 

Matemática 

A3 Estatística 

 

Portaria nº 176/2011 de 28 de abril; Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

Curso profissional de técnico de Apoio à Gestão Desportiva (c) 

Componentes 
de formação 

Disciplinas 
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Total 
(a) 

1.º ano 
(2013-14)  

2.º ano 
(2014-15) 

3.º ano 
(2015-16) 

Sociocultural 

Português 105 4 108 4 107 4 320 

Língua Estrangeira I (b) 
(Continuação - Inglês) 

75 3 72 3 73 3 220 

Área de Integração 74 2 74 2 72 2 220 

Tecnologias de Informação e 
comunicação 

100 3 
    

100 

Educação Física 70 4 70 4 
  

140 

Subtotal 424 16 324 13 252 9 1000 

Científica 

Matemática 99 3 48 2 53 2 200 

Psicologia 66 3 63 2 71 2 200 

Estudo do Movimento 
    

100 4 100 

Subtotal 165 6 111 4 224 8 500 

Técnica 

Práticas de Atividades Físicas e 
Desportivas 

145 6 93 4 93 4 331 

Organização e Gestão do Desporto 96 4 92 4 92 4 280 

Gestão de Programas e Projetos do 
Desporto 

95 4 92 4 69 3 256 

Gestão de Instalações Desportivas 118 5 115 5 
  

233 

Formação em Contexto de Trabalho 
  

270 
 

330 
 

600 

Subtotal 454 19 662 17 584 11 1700 

 
Total 1043 41 1097 34 1060 31 3200 

         

 
Língua Estrangeira II (Iniciação - 
Francês) - Alunos OP3 e OPP 

75 2 72 2 73 2 220 

         
Observações Português tem mais 2 horas no 3.º ano. 

   

 
Inglês beneficia de + 1 hora no 3.º ano. 
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Área de Integração beneficia de mais 2 horas no 1.º e 2.º anos. 

   

 
Matemática reduz 1 hora no 3.º ano. 

   

 
Psicologia beneficia de + 2 hora no 3.º ano. 

   

 
Estudo do Movimento necessário ajustar carga horária dos módulos. 

    
 
(a) Total de horas por ciclo de formação. Carga horária a gerir pela escola, conforme descriminação, no âmbito da sua autonomia 
pedagógica. 
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. 
(c) O curso deixou de ser oferta formativa da escola a partir de 2014/15. 

 

Portaria n.º 915/2005, de 26 de Setembro; Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

Curso profissional de Técnico de Secretariado (d) 

Componentes 
de formação 
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 d
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Tota
l (a) 

1.º ano 
(2014/2015) 

2.º ano  
 (2015/2016) 

3.º ano 
 (2016/2017) 

Sociocultural 

Português 105 4 108 4 107 4 320 

Língua Estrangeira I (b) 
(Continuação - Inglês) 

75 3 72 3 73 3 220 

Área de Integração 74 2 74 2 72 2 220 

Tecnologias de Informação e 
comunicação 

100 3 
    

100 

Educação Física 70 4 70 4 
  

140 

Subtotal 424 16 324 13 252 9 1000 

Científica 
Psicologia e Sociologia 100 4 50 2 50 2 200 

Economia 75 3 50 2 75 3 200 

Matemática 100 3 
    

100 

Subtotal 275 10 100 4 125 5 500 

Técnica 

Técnicas de Secretariado 203 9 210 8 220 7 633 

Língua Estrangeira I, II ou III (c) 75 3 72 3 73 3 220 

Legislação Comercial, Fiscal e 
Laboral 

64 2 67 2 
  

131 

Técnicas de Cálculo e 
Contabilidade   

38 2 93 3 131 

Formação em Contexto de 
Trabalho   

270 1 330 1 600 

Subtotal 337 14 652 18 711 13 1715 

 
Total 1036 43 1076 40 1088 39 3215 

         

 
Língua Estrangeira II (Iniciação - 

Francês) - Alunos OPP 
75 2 72 2 73 2 220 

 

Observações Português tem mais 2 horas no 3.º ano. 

 Inglês beneficia de + 1 hora no 3.º ano. 

 Área de Integração beneficia de mais 2 horas no 1.º e 2.º anos.  

 Psicologia e Sociologia beneficia de mais 1 hora no 1.º e 2.º ano. 

 Economia beneficia de + 2 hora no 2.º ano. 

 Técnicas de Secretariado reduz 47 horas ao longo do curso. 
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 Língua Estrangeira I, II ou III reduz 15 horas ao longo do curso. 

 Legislação Comercial, Fiscal e Laboral reduz 9 horas ao longo do curso. 

 Técnicas de Cálculo e Contabilidade reduz 9 horas. 

 
Elenco modular de Matemática 

A3 Estatística 

B3 Modelos de funções 

A7 Probabilidades 

 
(a) Total de horas por ciclo de formação. Carga horária a gerir pela escola, conforme descriminação, no âmbito da sua autonomia 
pedagógica. 
(b) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. 
(c) Deverá ser dada continuidade à Língua Estrangeira I ou II não oferecida na componente de formação sócio-cultural, ou ser 
iniciada uma Língua Estrangeira III. 
(d) O curso deixou de ser oferta formativa da escola a partir do ano letivo 2015/16. 
 
 
 
 
 

Portaria n.º 1041/2010, de 7 de outubro; Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

Curso profissional de Técnico Auxiliar de Saúde (c) 

Componentes 
de formação 
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Total 
(a) 

1.º ano 
 (2014/2015) 

2.º ano  
2015/2016  

3.º ano 
2016/2017 

Sociocultural 

Português 105 4 108 4 107 4 320 

Língua Estrangeira I (b) (Continuação - 
Inglês) 

75 3 72 3 73 3 220 

Área de Integração 74 2 74 2 72 2 220 

Tecnologias de Informação e 
comunicação 

100 3 
    

100 

Educação Física 70 4 70 4 
  

140 
Subtotal 424 16 324 13 252 8 1000 

Científica 
Matemática 75 3 46 2 79 4 200 

Física e Química 50 2 50 3 50 3 150 

Biologia 60 3 36 2 54 3 150 
Subtotal 185 8 132 7 183 10 500 

Técnica 

Saúde 116 5 117 6 98 5 331 

Gestão e Organização dos Serviços e 
Cuidados de Saúde 

116 5 70 4 
  

186 

Comunicação e Relações 
Interpessoais 

47 2 46 2 70 4 163 

Higiene, Segurança e Cuidados Gerais 140 6 140 7 140 7 420 

Formação em Contexto de Trabalho 
  

270 
 

330 
 

600 
Subtotal 419 18 643 19 683 16 1700 

 
Total 1028 44 

109
9 

43 
107

3 
39 3200 

         

 
Língua Estrangeira II (Iniciação - 

Francês) - Alunos OPP 
75 3 72 3 73 4 220 

 
Observações Português tem mais 2 horas no 3.º ano. 
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 Inglês beneficia de + 1 hora no 3.º ano. 

 Área de Integração beneficia de mais 2 horas no 1.º e 2.º anos. 

 Matemática beneficia de 3 horas no 1.º ano e reduz 2hrs no 2.º e 2hrs no 3.º ano. 

 Saúde reduz 24 horas ao longo do curso. 

 Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde reduz 14 horas ao longo do curso. 

 Comunicação e Relações Interpessoais reduz 12 horas ao longo do curso. 

 Higiene, Segurança e Cuidados Gerais reduz 30 horas ao longo do curso. 

 
(a) Total de horas por ciclo de formação. Carga horária a gerir pela escola, conforme descriminação, no âmbito da sua autonomia pedagógica.  
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma 
segunda língua no ensino secundário. 
(c) o curso deixou de ser oferta formativa da escola a partir do ano letivo 2015/16. 

 
Elenco modular de Física e Química 

1.º ano 2.ºano 3.º ano 

F1; E2.F1; Q1 F2; Q2; E.Q2 Q4; Q5, F3 

 
(F1) Forças e Movimentos (Q5) Equilíbrio de Oxidação-Redução 

(E2.F1) Trabalho e Energia (Q4) Equilíbrio Ácido-Base 

(F2) Hidrostática e Hidrodinâmica (Q2) Soluções  

(Q1) Estrutura atómica, Tabela periódica, Ligação Química (E.Q2) Colóides e Suspensões 

 F3- Luz e Fontes de Luz 

 

 

 

 

Portaria n.º 1204/2008 de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 
Curso profissional de Técnico Proteção Civil 

 

Componentes 
de formação 
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T
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 (
a
) 

1.º ano 
2015-16 

2.º ano 
2016-17 

3.º ano 
2017-18 

Sociocultural 

Português 105 5 108 6 107 5 320 

Língua Estrangeira I (Continuação - Inglês) (b) 75 3 72 4 73 4 220 

Área de Integração 74 3 74 4 72 4 220 

Tecnologias de Informação e comunicação 100 4         100 

Educação Física 70 3 70 4     140 

Subtotal 
424 18 324 18 252 13 

100
0 

Científica 

Matemática 75 3 46 3 79 4 200 

Física e Química 50 2 50 3 50 2 200 

Biologia e Geologia 54 2 42 2 54 3 100 

Subtotal 179 7 138 8 183 9 500 
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Técnica 

Organização, Gestão e Planeamento 164 7 94 5 92 5 224 

Tecnologias e Processos 188 8 92 5 186 9 336 

Meio Ambiente e Proteção Civil 117 4 97 5     224 

Relações Públicas         70 3 316 

Formação em Contexto de Trabalho     350   250   600 

Subtotal 469 19 633 15 598 17 1700 

 
Total 1072 44 1095 41 1033 39 3200 

  
       

 

Língua Estrangeira II (Iniciação - Francês) - 
Alunos OPP 

75 3 72 3 73 4 220 

  
       

(a) Total de horas por ciclo de formação. Carga horária a gerir pela escola, conforme descriminação, no âmbito da sua autonomia pedagógica.  
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma 
segunda língua no ensino secundário. 

 

Observações Português tem mais 2 horas no 3.º ano.  
 

 
Inglês beneficia de + 1 hora no 3.º ano.  

 

 
Área de Integração beneficia de mais 2 horas no 1.º e 2.º anos.   

     

 
Saúde Infantil reduz 16 horas      

 
Expressão Plástica reduz 24 horas 

     

 
Expressão Corporal, Dramática e Musical  reduz 16 horas 

     

 
Técnica Pedagógica e Intervenção Educativa reduz 24 horas      

 

 

 
Elenco modular de Física e Química 

1.º ano 2.ºano 3.º ano 

F1; E2.F1; Q1 F2; Q2; E.Q2 Q4; Q5, F3 

 

 

 

Portaria n.º 1283/2006 de 21 de novembro; Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 
Curso profissional de Técnico de Apoio à Infância 
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T
o
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l 

(a
) 

 

1.º ano  
2015/2016 

2.º ano 
2016/2017 

3.º ano  
2017/2018 

Sociocultural 

Português 105 5 108 6 107 5 320 

Língua Estrangeira I (Continuação - Inglês) (b) 75 3 72 4 73 4 220 

Área de Integração 74 3 74 4 72 4 220 

Tecnologias de Informação e comunicação 100 4         100 

Educação Física 70 3 70 4     140 
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Subtotal 424 18 324 18 252 13 1000 

Científica 

Psicologia 99 4 101 5     200 

Sociologia     66 3 134 6 200 

Matemática 100 4         100 

Subtotal 199 8 167 8 134 6 500 

Técnica 

Saúde Infantil 100 4 48 3 76 4 224 

Expressão Plástica 112 4 90 5 134 6 336 

Expressão Corporal, Dramática e Musical 75 3 74 4 75 4 224 

Técnica Pedagógica e Intervenção Educativa 140 6 47 3 129 6 316 

Formação em Contexto de Trabalho     350   250   600 

Subtotal 427 17 609 15 664 20 1700 

 
Total 1050 43 1100 41 1050 39 3200 

  
      

 

 

Língua Estrangeira II (Iniciação - Francês) - 
Alunos OPP 

75 3 72 3 73 4 
220 

  
      

 (a) Total de horas por ciclo de formação. Carga horária a gerir pela escola, conforme descriminação, no âmbito da sua autonomia pedagógica.  
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma 
segunda língua no ensino secundário. 

 

 

Observações Português tem mais 2 horas no 3.º ano.  
  

 
Inglês beneficia de + 1 hora no 3.º ano.  

  

 
Área de Integração beneficia de mais 2 horas no 1.º e 2.º anos.   

    
 

 
Saúde Infantil reduz 16 horas     

 

 
Expressão Plástica reduz 24 horas     

 

 
Expressão Corporal, Dramática e Musical  reduz 16 horas     

 

 
Técnica Pedagógica e Intervenção Educativa reduz 24 horas     

  

 

 

 
 Elenco modular de matemática: 

Módulo Fixo Módulos Opcionais Precedências 

A3 Estatística A1 Geometria 

  

 

 

 

 

 

B5 Jogos e 

Matemática 

A3 Estatística 
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4. Organização das Aulas/Horários dos Alunos 

 

No Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico, o horário das aulas compreende o período 

que decorre entre as 9h e as 15:15m, com a interrupção para o almoço que incide entre as 12h e 

as 13:45m. No entanto, no 1º Ciclo há dias em que as aulas terminam às 16:00m devido à 

lecionação das disciplinas de Inglês, Educação Físico- Motora ou E.M.R.C.  

Em conformidade com a legislação em vigor, os alunos dispõem de 30 minutos de 

intervalo no período da manhã, das 10:30m às 11:00m. No 1º Ciclo existe a integração de várias 

áreas curriculares tais como: Inglês (todo o primeiro ciclo); Expressão Físico-motora e E.M.R.C. 

 

Regime Normal – 1º Ciclo 

 

 

 

 

           

 

                Sem prejuízo da livre gestão dos tempos destinados à lecionação dos conteúdos das 

diferentes áreas curriculares, nas turmas do 1ºCiclo, dar-se-á preferência, sempre que possível, 

ao ensino de Português, Matemática e Estudo do Meio no período da manhã, com vista ao 

cumprimento das prioridades e os objetivos do presente projeto. 

                 Nos 2º / 3º Ciclos do Ensino Básico e no Secundário o horário das aulas será das 

8:30m até às 16:55m, com interrupção de 30 minutos no período da manhã e 25 minutos no 

tempo da tarde, bem como a interrupção para almoço de, pelo menos 1 hora (de acordo com a 

carga horária de cada turma). Assim, e, em conformidade com a legislação em vigor, em cada 

parte do dia os alunos dispõem de 30 minutos de intervalo, os quais podem repartir-se em 

Períodos Horas 

Manhã 9:00m às 10:30m 

Intervalo 10:30m às 11:00m 

Manhã 11:00m às 12:00m 

Almoço 12:00m às 13:15m 

Tarde 13:15m às 15:15m 
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momentos de 20, 15 e 10 minutos, ao longo dos dois períodos de lecionação (manhã e tarde). 

Refira-se que os alunos dos 2º e 3º Ciclos têm a quarta-feira sem aulas para podem frequentar 

as Atividades Desportivas Escolares, se assim optarem por o fazer, pois não tem carácter 

obrigatório. 

Regime Normal – 2º /3º Ciclos e Secundário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Organização da Unidade Orgânica 

 
5.1. Alunos 
 

5.1.1. Alunos dos Núcleos Escolares 

  
 

5.1.2. Alunos da Escola Sede 

Períodos Distribuição Horário 

 
 

Manhã 

Tempo letivo 8:30  -  10:00 

Intervalo 10:00  -  10:20 

Tempo letivo 10:20  - 11:50 

Intervalo 11:50  -  12:00 

Tempo letivo 12:00  -  13: 30 

 
Tarde 

Intervalo 13:30  -  13:45 

Tempo letivo 13:45  -  15:15 

Intervalo 15:15  -  15:25 

Tempo letivo 15;25  -  !6:55 

NÚCLEOS Pré 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 

EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa 29 13 19 20 17 98 

EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira 45 31 21 27 39 163 

EB1/JI Professor António dos S. Botelho 82 42 59 60 48 285 

Total 156 86 99 107 104 552 

 
 

     

Número Total de Alunos (Pré-escolar e 1.º ciclo) 552 

TPCA 
c) 

 
UNECA 

 

Oportunidade 
I, II, III 
OPP 

5.º 
ano 

6.º 
ano 

7.º 
ano 

8.º 
ano 

9.º 
ano 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

a) b) a) b) a) b) 

49 17 33 93 86 126 85 115 88 49 82 28 87 14 
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a) Cursos Científicos e Humanísticos 
b) Cursos Profissionais 
c) Turmas de Projeto Currículo Adaptado 
 

 
 

 

 

 

 

 

5.2. Pessoal Docente 
5.2.1. Pessoal Docente dos Núcleos Escolares 

 

 

 
 
 

5.2.2. Pessoal Docente da Escola Sede 

 

 

 

 

Número Total de Alunos (Programa Oportunidade, 2.º, 3.º ciclos e secundário) 952 

Número Total de Alunos (Unidade Orgânica) 1504 

 N.º de Docentes N.º de 
Docentes 

apoio 
 

 
Grupo 

Total 
 

 
100 110 

EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa 2 4 6 2 

EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira 3 9 12  2  

EB1/JI Professor António dos Santos Botelho 4 16 20 5 

Número Total de Docentes (Núcleos Escolares) 38 

N.º de 
Docentes 

Grupo 

7 620 

1 610 

3 600 

1 550 

3 530 

9 520 

7 510 

11 500 

5 420 

4 410 

5 400 

10 300 

4 320 

5 330 



 
 

Projeto Curricular de Escola 2015/ 2016 

 
- 31 - 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Pessoal Não Docente 
 

5.3.1. Pessoal Não Docente dos Núcleos Escolares 
 
 

 

 

 
 

a) Programa de Contratação Temporária de Trabalhadores Subsidiados 

b) Formar, Inserir e Ocupar Socialmente 

c) Programa Social de Ocupação de Adultos 

 

 

 

 

 

 

3 290 

5 260 

3 250 

7 240 

8 230 

8 220 

1 210 

5 200 

1 Oficina de Oficina de Teatro  

10 100,110,120,700 

Número Total de Docentes (EBS Vila Franca Campo) 126 

Número Total de Docentes (Unidade Orgânica) 164 

 

 N.º de Não Docentes 

N.º de Não Docentes Quadro 
da Escola 

C.T.T.S 
a) 

F.I.O.S  
b) 

RECUPERAR 
 

Junta 
Freguesia 

Total 

EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa 4 2 - - - 6 
EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira 4 2 - - - 6 
EB1/JI Professor António dos Santos Botelho 8 2 1 1 - 12 

Número Total de Não Docentes (Núcleos Escolares) 24 
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5.3.2. Pessoal Não Docente da Escola Sede 
 

 
 

a) Programa de Contratação Temporária de Trabalhadores Subsidiados 

b) Formar, Inserir e Ocupar Socialmente 

 

 

 

 

6. Desdobramento e Pares Pedagógicos 

 

Na turma da UNECA Ocupacional, o ensino das áreas curriculares Educação Visual e 

Tecnológica, Educação Musical, Educação Física são dinamizadas por docentes do 2º Ciclo. As 

restantes disciplinas são ministradas por um docente do Núcleo de Educação Especial.  

Na turma da UNECA TVA (Transição para a Vida Ativa) o ensino das áreas curriculares 

Educação Visual e Tecnológica, Educação Musical, Educação Física e Inglês são dinamizadas 

por docentes do 2º Ciclo. As restantes disciplinas são ministradas por um docente do Núcleo de 

Educação Especial. 

Nas turmas de TPCA (1º Ciclo) - do 3ºano e 2º/ 4º ano - e do Subprograma Oportunidade I 

será um docente do 1º Ciclo a lecionar todas as disciplinas, excluindo-se Inglês, Educação Física 

e Educação Visual e Tecnológica (dois docentes) que são lecionadas por docentes do 2º Ciclo. 

Na turma da UNECA Educação de Alunos com Perturbação do Espectro do Autismo as 

disciplinas são ministradas por um docente do Núcleo de Educação Especial, à exceção de 

Educação Visual e Tecnológica, Educação Musical, Educação Física e Movimento e Drama. 

No 2º Ciclo (5º e 6º anos) e nas turmas de Projeto Curricular Adaptado (TPCA) do 2ºCiclo, 

a lecionação de Educação Visual e Tecnológica e Cidadania estará a cargo de dois professores. 

N.º de Não Docentes 

Assistentes Operacionais  Assistentes Técnicos 
Chefe 

administração 
escolar 

Técnicos 
superiores 

Quadro da Escola 
C.T.T.S

. a) 
F.I.O.S  

b) 
RECUPERAR 

    

33 5 7 2 12 1 2 

Número Total de Não Docentes (escola sede) 62 

Número Total de Não Docentes (Unidade Orgânica) 86 
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Nas turmas de Oportunidade a área curricular Projeto Formativo é dinamizada por dois 

docentes: o diretor de turma e outro docente do ciclo correspondente ao Programa 

Oportunidade. 

No Programa Oportunidade III a lecionação de Ciências Sociais e Humanas é feita por 

dois docentes, bem como a área disciplinar Ciências Físicas e Naturais. 

Nos cursos de Formação Vocacional a lecionação de Ciências Sociais Humanas é 

ministrada por dois docentes, enquanto que a disciplina de Ciências Humanas e Naturais é 

lecionada apenas por um docente. 

No 7º e 8º ano de escolaridade, a área curricular oferta da escola – Oficina de Música ou 

Oficina de Teatro – e a disciplina de Educação Tecnológica funcionam em regime de 

desdobramento semestral. 

Existem quatro turmas do 7º ano que optaram por Oficina de Teatro e Educação 

Tecnológica; outras duas turmas têm Oficina de Teatro / Oficina de Música / Educação 

Tecnológica, em regime de desdobramento. 

No 8º ano três turmas escolheram Oficina de Teatro / Educação Tecnológica  e uma turma 

optou por Oficina de Música / Educação Tecnológica. 

No 9º ano três turmas têm Oficina de Teatro como opção, enquanto que uma tem Oficina 

de Música/ Educação Tecnológica. 

A lecionação de Educação Tecnológica, de acordo com a legislação, é dada por dois 

docentes. 

No 3º Ciclo as disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química são estruturadas de 

forma que seja possível realizar desdobramento às turmas para que a componente prática seja 

exequível. 

No ensino Secundário, no presente ano letivo, não existe o regime de desdobramento. 

 
 

7. Apoios e Complementos Educativos 

 

7.1. Modalidades e Estratégias gerais de Apoio Educativo 

As medidas de apoio educativo traduzem-se em atuações de diferenciação, 

individualmente ou em grupo de alunos, dentro do grupo ou fora da sala de aula, nomeadamente 

por um segundo professor ou em aulas de apoio suplementar. 

O apoio educativo será prestado a alunos que manifestem dificuldades de aprendizagem 

que coloquem em causa a aquisição das competências definidas para cada área disciplinar do 
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seu ano escolar ou ciclo.  

Assim, sempre que os docentes do conselho de turma/ núcleo verifiquem que os alunos 

apresentam dificuldades, que possam colocar em risco o desenvolvimento das competências 

definidas para o ano/ciclo, deverão propor a medida de apoio que considerem mais adequada 

para superar a situação. 

Dependendo da necessidade dos alunos e dos recursos humanos e materiais existentes 

na instituição, o apoio educativo será realizado preferencialmente pelo professor da turma. 

    O programa destina-se a alunos de idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos.  

    Nos núcleos escolares do 1º ciclo do ensino básico estarão dois e/ou três docentes por 

núcleo, a tempo inteiro ou parcial, conforme os discentes a apoiar e as necessidades existentes 

em cada um deles. Privilegia-se o horário idêntico ao horário escolar, ou seja, um horário em 

regime normal. 

    O atendimento será feito por grupos de nível ou individualmente, dentro e/ou fora da sala 

de aula, conforme a especificidade de trabalho e estratégias pedagógicas a implementar com os 

alunos. O horário a ser cumprido com cada discente/grupo dependerá da necessidade que cada 

qual manifestar, expressa na avaliação que lhe foi realizada anteriormente. 

    Os apoios visarão essencialmente as áreas curriculares disciplinares em que os discentes 

apresentam défice ou dificuldades de aprendizagem. Os conteúdos específicos a melhorar e o 

desenvolvimento de competências serão acordados entre os docentes titular e o de apoio 

educativo, com o objetivo de se desenvolver um trabalho conjunto e assim, potencializar o 

sucesso do aluno. Todavia, a individualização de metodologias e estratégias é da 

responsabilidade do docente de apoio. 

 
 
7.2. Programa de Apoio Educativo 
 

Esta resposta educativa abrangerá, primordialmente, todo o ensino básico mas, também, 

o ensino secundário.  

Tem como meta principal a diminuição do insucesso escolar e, consequentemente, da 

população de apoio educativo e com dificuldades de aprendizagem temporárias. 

Tem, por isso, subjacente os normativos legais vigentes que a criação desta resposta 

educativa carece, a saber Portaria n.º 75/2014, de 18 de novembro, nos seus artigos 35.º a 37.º 

e o DLR nº 15/2006/A, de 7 de abril, referindo como principais finalidades desde a superação de 

dificuldades de aprendizagens de caráter temporário existentes, à prevenção da exclusão e do 

abandono escolar precoce, integração na comunidade escolar, prevenção de comportamentos 
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de risco e aumento do sucesso escolar. 

 Apresenta como metas principais a promoção do sucesso dos alunos e o 

desenvolvimento das suas competências, utilizando os recursos humanos da escola, 

nomeadamente os docentes de apoio. 

 
 

7.2.1. Finalidades do Apoio Educativo 
 

 Aumentar o sucesso educativo de alunos com dificuldades de aprendizagem 

temporárias, minimizando-as ou superando-as; 

 Prevenir a exclusão e o abandono escolar precoce; 

 Prevenir comportamentos de risco e de exclusão social; 

 Criar condições promotoras de motivação intrínseca e potencializadoras do processo de 

aprendizagem; 

 Promover condições que favoreçam o desenvolvimento afetivo-comportamental; 

 Desenvolver metodologias e estratégias diversificadas e adequadas às necessidades de 

cada um dos aprendentes desenvolvendo, ao máximo, as suas competências. 

 
 

7.2.2. Recursos Envolvidos 
 
 
 

DOCENTES   HORAS SEMANAIS 

Pré-Escolar  
AEL – 0 
AE - 0 

 1.º Ciclo *1 
AEL – 217 

AE - 17 

DOCENTES   TEMPOS SEMANAIS 
(45 MIN.) 

2.º Ciclo/ 3.º Ciclo/ 
Secundário 

 
AEL – 163 
AE- 252 

 
 

AE- Componente não letiva 
AEL- Componente letiva 

 
*1 No 1.º ciclo desempenham funções de apoio educativo 9 docentes, sendo que um deles, por desempenhar funções de presidente de junta de 
freguesia, usufrui mensalmente de uma redução de 36 horas. Para além disso, importa registar que dois são Prof DA – Professores qualificados 
na resolução de dificuldades de aprendizagem, pelo que não realizam substituições. De referir ainda que uma docente usufrui de redução de 8 
horas letivas por antiguidade. 
  
 
 

 

     O número de horas referidas no quadro anterior encontra-se distribuído pelas diversas 

modalidades de apoio educativo, salvaguardando-se que, para atingir as finalidades definidas, 
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colaboram todos os membros da comunidade educativa, nomeadamente os seguintes serviços 

especializados de apoio educativo: 

1. S.P.O. (Serviço de Psicologia e Orientação); 

2. Núcleo de Educação Especial; 

3. Equipa Multidisciplinar de Apoio Socioeducativo; 

4. Sala de Acompanhamento Disciplinar; 

5. Apoio e Acompanhamento na Biblioteca; 

6. Salas de Estudo do Ensino Básico e do Ensino Secundário; 

 

 
 

7.2.3. Modalidades de Apoio Educativo 
 
De acordo com as necessidades desta Unidade Orgânica, o apoio educativo assume as 

seguintes modalidades: 

 Apoio pedagógico acrescido na sala de aula; 

 Apoio pedagógico acrescido fora da sala de aula; 

 Apoio educativo a pequenos grupos de nível; 

 Aulas de substituição (para colmatar a ausência curta e imprevista dos docentes 

desenvolvem-se, nesta Unidade Orgânica, aulas de substituição que visam a ocupação 

desses tempos); 

 Apoio transdisciplinar; 

 Sala de acompanhamento disciplinar; 

 Estratégias pedagógicas e organizativas específicas; 

 Atividades de complemento curricular; 

 Atividades de informação e orientação educacional; 

 Adaptações programáticas; 

 Reposição de aulas. 

 

Consideram-se, ainda, medidas de apoio educativo: 

 Materiais didáticos e de apoio pedagógico; 

 Apoio social escolar; 

 Apoio em situações de internamento hospitalar prolongado ou em convalescença no 

domicílio. 
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7.2.4. Operacionalização 
 
 
Tendo em conta as especificidades desta Unidade Orgânica (existência de diferentes níveis de 

ensino e diferentes estabelecimentos de ensino), o Apoio Educativo será coordenado pelos 

elementos do Conselho Executivo, consoante as suas áreas de intervenção. 

Apoio transdisciplinar - Numa aula, quando um docente de uma determinada área 

curricular sentir a necessidade do apoio de outro docente, de outra área disciplinar, para 

apoiar individualmente os alunos com dificuldades de aprendizagem ou com necessidade 

pontual de apoio, poderá solicitar no Conselho Executivo o referido apoio. 

Aulas de substituição - Sempre que ocorra a ausência prevista ou imprevista de um 

docente no 1.º Ciclo, a substituição será assegurada por um docente de apoio.  

Nos 2.º e 3.º Ciclos e no Ensino Secundário, quando a ausência for imprevista, este 

docente será substituído por outro que acompanhará os alunos em atividades educativas. 

Tratando-se de uma ausência prevista, o docente ausente deverá deixar material, de 

forma a ser substituído por um docente da mesma área curricular. (Nota: Sempre que 

possível e sem prejuízo da atividade letiva e do normal funcionamento da escola, os 

docentes deverão providenciar trocas de aulas entre si para evitar ausências com 

aprovação prévia do Conselho Executivo).  

Apoios educativos para alunos com dificuldades de aprendizagem temporárias - 

Sempre que um docente/ conselho de turma considere que os alunos necessitem de 

apoio em determinadas áreas, deverá solicitar ao órgão de gestão a marcação no seu 

horário e da turma de uma hora comum para a prestação do apoio necessitado. Estes 

tempos serão atribuídos, preferencialmente, ao professor da turma nos AEL, nos AE e, 

finalmente, a outro docente com tempos disponíveis na mesma área curricular. Em último 

caso, recorrer-se-á a horas extraordinárias se as situações assim o exigirem. Estes apoios 

poderão decorrer dentro ou fora da sala de aula em qualquer nível de ensino ministrado 

nesta Unidade Orgânica. 

Sala de Acompanhamento Disciplinar – A Sala de Acompanhamento Disciplinar 

funcionará diariamente. Será frequentada pelos alunos a quem foi dada a ordem de saída 

da sala de aula. O seu funcionamento será assegurado pela presença constante de pelo 

menos um docente. 

Estratégias pedagógicas e organizativas específicas - Durante o corrente ano letivo 

funcionarão nesta Unidade Orgânica o Programa Oportunidade e os Cursos de Formação 

Vocacional. 
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Atividades de Complemento Curricular - Pretende-se dar continuidade a todas as 

atividades de Complemento Curricular pelos Departamentos e Conselhos de Turma que 

se enquadrem nos objetivos do Projeto Educativo de Escola.  

Atividades de Informação e Orientação Educacional - Foi criado um espaço comum, 

designado por ADE (Atividades Desportivas Escolares), com o objetivo de apoiar o tempo 

livre dos alunos e assegurar-lhes atividades desportivas de complemento curricular. 

Salas de estudo – Pretende-se, com estes espaços, criar um local de trabalho orientado. 

Nas salas de estudo estarão sempre docentes que ajudarão os alunos nas suas 

necessidades. As salas de estudo serão munidas de computadores para que os alunos 

possam elaborar trabalhos individuais ou de grupo. 

 

7.2.5. Considerações Finais 

A avaliação constitui uma parte crucial de todo o processo quer em relação ao programa 

em si: ao planeamento de metodologias, estratégias, dinâmica imprimida, utilização e gestão de 

recursos humanos e materiais e envolvimento dos diversos intervenientes, quer em relação às 

competências atingidas pelos alunos face aos objetivos pré-estabelecidos no seu Plano 

Individual de Trabalho. 

Neste sentido encontra-se subjacente uma atitude avaliativa consistente, contínua que 

recai não só sobre o projeto em si mas, também, no envolvimento de todos os intervenientes no 

mesmo e no processo ensino-aprendizagem dos alunos, onde estejam definidos à partida 

indicadores de eficácia, não só para os discentes mas, também, para o próprio programa.  

Para tal os momentos trimestrais serão alturas cruciais de avaliação, onde se devem 

considerar alterações eventuais que se tenham que realizar ao programa considerando-se, 

também, o final do ano como momento primordial para proceder a uma avaliação mais 

formalizada, onde se faça recurso a grelhas de registo, seja para o projeto e seus intervenientes, 

seja para os alunos e articulação entre docentes titulares e de apoio educativo. 

 

7.3. Alunos com Necessidades Educativas Especiais  

 

A Educação Especial é uma modalidade de educação e ensino destinada a crianças e 

jovens com necessidades educativas especiais de caráter permanente e concretiza-se pelo 

regime educativo especial. Visa a integração educativa e social, a autonomia, a estabilidade 

emocional, bem como a promoção da igualdade de oportunidades e a preparação para uma 

adequada formação profissionalizante e integração na vida pós escolar. 
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Como tal, consagram-se todos os princípios e orientações definidos no Decreto Legislativo 

Regional n.º15/2006/A, de 7 de abril, bem como na Portaria n.º 75/2014, de 18 de novembro. 

   
 
 

8. Atividades de Enriquecimento e Complemento Curricular 

 

As atividades de enriquecimento e complemento curricular deverão ir ao encontro dos 

interesses e motivações dos alunos, proporcionando-lhes momentos de prazer que se 

conjuguem com uma efetiva aprendizagem e enriquecimento pessoais.  

 

8.1. Clubes Escolares/Programas/Projetos 

 

 Clube Escolar de Vila Franca do Campo 

 Programa de Educação para a Saúde Escolar 

 Programa Eco Escolas  

 Clube de Empreendedorismo 

 Clube Cultural e Desportivo da Natureza e do Ambiente 

 Clube de Leitura da EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa. 

 Clube da Proteção Civil 

  “Educar com e pela Arte” 

  “Parlamento dos Jovens – Básico e Secundário” 

 Projeto “Heróis da Fruta”  

 Projeto “O Ilhéu” 

 Projeto Biocasa 

 Projeto Supera-te 

 Projeto “Newton gostava de ler” 

 

 

8.2. Atividades de Apoio e Orientação 

 

a) Atividades Desportivas Escolares 

b) Computadores de acesso livre 

c) Gabinete de apoio ao aluno  

d) Sala de Estudo do 2º Ciclo, 3º Ciclo e Ensino Secundário 
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8.3. Atividades Complementares 

 

a) Apoio individualizado 

b) Aulas de substituição 

c) Visitas de estudo 

d) Intercâmbios 

e) Comemoração de efemérides 

f) Atividades de treino e apoio à competição 

g) Torneios interturmas 

h) Convívios desportivos (1º Ciclo) 

 

8.4. Orientações e Normas de Enquadramento das Visitas de Estudo e Atividades de 

Complemento Curricular 

 

As visitas de estudo estão também integradas neste tipo de atividades e terão: 

 de estar previstas no PAA, sob pena de não ser concedida a autorização para a sua 

realização; 

 de preencher o formulário para o efeito; 

 de apresentar um relatório no final da visita de estudo. 

Na impossibilidade da sua realização, dever-se-ão apresentar as razões justificativas ao 

Conselho Executivo. 

Quaisquer visitas de estudo, ou Atividades de Complemento Curricular, poderão ser, no 

entanto, propostas no decorrer do ano letivo. 

 

 

9. Critérios de Distribuição do Serviço Docente 

 

9.1. Critérios Gerais 

 

Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, a distribuição do serviço docente deverá 

respeitar as seguintes orientações: 

 Continuidade pedagógica; 

 Continuidade às Atividades de Enriquecimento Curricular e aos Clubes implementados; 
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 Respeito pela continuidade no desempenho de cargos; 

 Preferencialmente não devem ser atribuídos mais dos que dois cargos a cada docente 

salvaguardando as situações em que seja considerado mais adequado outro 

procedimento ou, ainda, situações em que o docente se proponha; 

 Dever-se-á evitar a atribuição de turmas sujeitas a exame nacional a professores para os 

quais haja previsibilidade de ausência prolongada pelo que o docente deverá informar o 

Conselho Executivo daquela situação. 

 Sem prejuízo dos princípios supramencionados, a atribuição do horário letivo deve 

privilegiar os docentes que, em termos estatutários, se encontrem colocados nas 

seguintes situações: 

 Docentes do Quadro de Escola; 

 Docentes Destacados em Regime de Afetação por Prioridade; 

 Docentes Contratados. 

 

O Conselho Executivo, órgão responsável pela distribuição do serviço docente, deve ter em 

consideração as propostas de distribuição de serviço letivo e não letivo elaboradas pelos 

departamentos curriculares, as quais devem orientar-se por: 

 

 A continuidade das equipas pedagógicas ao longo do ciclo, salvaguardadas as 

situações em que seja considerado mais adequado outro procedimento; 

 O equilíbrio e equidade no interior do grupo disciplinar. 

 

9.2. Distribuição do Cargo de Diretor de Turma 

 

1º Ciclo e Pré-escolar – Professor titular da turma 

2º/3º Ciclos – A atribuição do cargo deve ser feita de modo que o docente em questão 

possa acompanhar os alunos ao longo de todo o ciclo. 

Secundário – Sempre que possível, um professor que lecione uma disciplina à totalidade 

da turma ou a uma grande maioria dos alunos. 

Considerando que a função de Diretor de Turma incorpora um conjunto de vertentes de 

atuação, nomeadamente as de coordenador do conselho de turma, gestor do projeto curricular 

de turma, mediador privilegiado entre professores, alunos e encarregados de educação, deve 

haver a preocupação de, sempre que possível, nomear para o cargo um professor com o perfil 

adequado para o desempenho das funções supra definidas. 
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9.3. Distribuição das Áreas Curriculares Não Disciplinares  

 

Formação Cívica – Preferencialmente o professor que detenha o cargo de Diretor de 

Turma. 

Cidadania – Em par pedagógico, constituído preferencialmente por um professor de 

Informática ou que domine as Tecnologias de Informação e Comunicação e pelo Diretor de 

Turma. 

 

 

10. Critérios de Constituição de Turmas 

  

As turmas serão elaboradas de acordo com o estipulado na Portaria n.º 75/2014 de 18 de 

novembro de 2014, Artigos 21.º,22.º, 23.º, 24.º e 25.º, no Decreto Legislativo Regional n.º 

13/2013/A de 30 de agosto, terceira alteração ao regime de criação, autonomia e gestão das 

unidades orgânicas do sistema educativo regional, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional 

n.º 12/2005/A, de 16 de junho, alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º 

35/2006/A e n.º 17/2010/A, respetivamente, de 6 de setembro e de 13 de abril. 

 A Comissão responsável pela constituição de turmas deverá, ainda, ter em conta o 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/ 2010/ A, a Portaria 60/ 2013 de 1 de agosto para o 

Programa Oportunidade e o Despacho Normativo n.º 12/2014 de 5 de maio de 2014, para o 

regulamento dos Cursos de Formação Vocacional. 

 

 

11. Orientações Curriculares 

 

11.1 Orientações das Áreas Curriculares Disciplinares 

  

Dada a especificidade das diferentes Áreas Curriculares Disciplinares, as orientações 

curriculares devem ser elaboradas pelo departamento e estar de acordo com o Currículo 

Nacional e com o CREB. 

 

11.2 Orientações das Áreas Curriculares Não Disciplinares 

 

As Áreas Curriculares não Disciplinares de Cidadania e de Formação Cívica, entendidas 
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como áreas transversais do currículo, com tempos próprios nos horários de alunos e 

professores, são espaços de articulação horizontal entre as disciplinas de cada ano e que 

permitirão a ligação da Escola com o Meio, ajudando a promover a integração e contextualização 

dos diversos saberes e aprendizagens, salientando os valores de cooperação e de solidariedade 

(formação para a cidadania) e promovendo a autonomia, a responsabilidade e o esforço pessoal, 

encorajando o envolvimento dos alunos na escola. 

 No 1º ciclo do ensino básico, a sua gestão, planificação e discussão realizam-se em 

conselho de núcleo e são trabalhadas de forma interdisciplinar, na prática pedagógica ou no 

âmbito da mono docência coadjuvada. 

Nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, estas áreas curriculares são discutidas, planificadas e 

geridas em Conselho de Turma, sendo a sua operacionalização da responsabilidade de dois 

docentes de diferentes áreas curriculares do referido Conselho, que trabalham 

colaborativamente em Cidadania e do Diretor de Turma, preferencialmente, no caso de 

Formação Cívica. 

 

11.2.1. Cidadania 

 

Nesta área curricular não disciplinar pretende-se o desenvolvimento pessoal e social dos 

alunos e a sua realização enquanto cidadãos conscientes, autónomos, responsáveis, reflexivos, 

críticos preocupados com os outros e participativos, bem como o desenvolvimento de 

competências de investigação e da literacia digital. Funciona em par pedagógico, 

preferencialmente com um docente de Informática ou com conhecimentos nesta área e pelo 

Diretor de Turma. 

 

 

11.2.2. Formação Cívica  

 

A Formação Cívica é a oferta da escola em alternativa à Educação Moral e Religiosa na 

Área de Formação Pessoal e Social e é assegurada, preferencialmente, pelo Diretor de Turma. 

Objetivos desta área: 

- Desenvolver competências necessárias ao exercício da cidadania; 

- Desenvolver nos alunos atitudes de autoestima e de respeito mútuo, bem como regras 

de convivência que conduzam à formação de cidadãos autónomos, participativos e 

civicamente responsáveis; 
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- Promover valores que favoreçam uma boa convivência (tolerância, amizade, 

solidariedade, cooperação…); 

- Consciencializar os alunos para a importância das relações humanas e a existência de 

regras de conduta social; 

- Estimular a participação dos alunos na vida da turma, da escola e da comunidade em 

que estão inseridos. 

Sempre que o professor de EMR falte, os alunos da turma são acolhidos pelo Diretor de 

Turma na área curricular de Formação Cívica. 

 

 

 

12. Avaliação 

 

12.1. Enquadramento 

 
No ano letivo 2015 -2016 a aplicação obrigatória das metas curriculares concretiza-se, de acordo 

com o Despacho n.º 15971/2012, de 14 de dezembro, nos seguintes anos de escolaridade e 

disciplinas: 

 

 

Anos de escolaridade 

9º 10º 

M, FQ,  
CN, H,  
G, ING 

BG,  

FQ, P,  

MAT A 

P – Português; MAT A – Matemática A; CN- Ciências Naturais; ING-Inglês; FQ- Físico Química; 
H- História; G- Geografia; BG – Biologia e Geologia      
 

As metas curriculares são o meio privilegiado de apoio à planificação e à organização do 

ensino, incluindo a produção de materiais didáticos, e constituem-se como referencial para a 

avaliação interna e externa. 

A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa que viabiliza a 

recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, sustentam a tomada de decisões 

adequadas com vista à promoção da qualidade das aprendizagens. 

Nestas circunstâncias, a avaliação visa: 

 Apoiar o processo educativo de modo a sustentar o sucesso de todos os alunos, 
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permitindo o reajustamento do Projeto Curricular de Escola, mormente quanto à seleção 

de metodologias e recursos em função das necessidades educativas dos alunos; 

 Certificar as diversas competências/conhecimentos adquiridos no final de cada ano de 

escolaridade e ciclo de estudos; 

 Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de 

decisões tendentes ao seu aperfeiçoamento e promovendo uma maior confiança social no 

seu funcionamento. 

 

A relação entre os níveis de desempenho a atribuir e a consecução dos objetivos relativos 

aos descritores, no âmbito da implementação das Metas Curriculares no ensino básico, 

em linha com o plasmado no Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar – 

ProSucesso, bem como com o entendimento que a Direção Regional de Educação já tem 

veiculado, a consecução dos descritores referidos nas Metas Curriculares corresponde à 

obtenção do nível 5, devendo a avaliação dos alunos orientar-se por este parâmetro. 

 

Importa frisar, também, que a avaliação incide sobre as aprendizagens e competências 

definidas no currículo nacional e CREB para as diversas áreas e disciplinas previstas para cada 

ciclo de estudos e modalidade de ensino que a Unidade Orgânica engloba, cuja concretização 

se define no atual Projeto Curricular de Escola, por ano de escolaridade. 

 

12.2. Critérios Gerais 

 

A) - Princípios básicos de orientação 

1- Diversificação de instrumentos de avaliação; 

2- Adequação dos instrumentos de avaliação às necessidades educativas dos alunos, de 

acordo com o ciclo de ensino frequentado; 

3- Envolvimento dos Encarregados de Educação no processo de avaliação da 

aprendizagem dos seus educandos, participando ativamente, quer na análise e 

acompanhamento da avaliação dos mesmos, quer nas reuniões promovidas e desencadeadas 

pelo educador de infância, professor titular ou diretor de turma, tendo em vista uma articulação 

mais perfeita e consistente entre a Escola e a Família dos alunos. 

4- Apreciação global do trabalho desenvolvido e do aproveitamento dos alunos ao longo 

do ano pelo Conselho de Turma/Conselho de Núcleo, sendo a classificação atribuída no final de 

cada período letivo a tradução desse trabalho. 
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B) - Procedimentos e metodologias 

 No início de cada ano letivo, o Conselho Pedagógico aprova os Critérios de Avaliação 

para cada Ciclo e Ano Curricular sob proposta dos Departamentos Curriculares. 

 Estes critérios constituem referências comuns no interior da Unidade Orgânica, sendo 

operacionalizados pelo Conselho de Núcleo ou pelo Conselho de Turma. 

 No final de cada período letivo, o Conselho de Turma/Conselho de Núcleo reúne para 

proceder à avaliação sumativa interna de cada aluno da turma. Neste conselho, cada 

professor propõe um nível que reflita um juízo globalizante sobre o desenvolvimento dos 

conhecimentos, competências, capacidades, atitudes e valores de cada aluno. 

 Os Conselhos de Turma e de Núcleo devem adotar um critério uniforme no caso dos 

alunos que possam não ser avaliados por falta de elementos. Nestes casos, será atribuída 

uma alínea correspondente à situação observada. 

 Nos Conselhos de Núcleo e de Turma de final de ano letivo, os mesmos terão de se 

pronunciar sobre a transição ou retenção do aluno. Para levar a cabo esta tarefa, deverão ter 

em conta, quer os critérios de transição prescritos na legislação em vigor [anos terminais de 

ciclo e ensino secundário] quer os pressupostos que constam do Regulamento Interno desta 

Unidade Orgânica [anos não terminais de ciclo]. 

Em qualquer caso, nas situações de retenção, compete ao professor Titular de Turma, no 

1° ciclo, e ao Conselho de Turma, nos 2° e 3° ciclos, elaborar um formulário que identifique as 

competências não adquiridas pelo aluno. 

Na tomada de decisão acerca de uma segunda retenção, no mesmo ano de escolaridade, 

deve ser ouvido o Encarregado de Educação de acordo com o definido no Regulamento Interno. 

A decisão de progressão, ou retenção, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, deve observar os princípios 

consagrados na legislação em vigor e os critérios aprovados em Conselho Pedagógico, cujas 

orientações se sintetizam nos quadros seguintes: 

 
12.2.1. Critérios de Progressão e Retenção nos anos terminais de ciclo 

 
 
No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o aluno não progride e obtém a menção de Não 

Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas disciplinas de Português ou 

PLNM e de Matemática; 
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b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas, no caso dos 2.º e 3.º ciclos, 

e tiver obtido classificação inferior a 3 ou em Português ou PLNM ou em Matemática e 

simultaneamente menção Insuficiente a Estudo do Meio e Expressões, no caso do 1.º ciclo.  

 

 

12.2.2. Critérios de Progressão e Retenção nos Anos Não Terminais de Ciclo  

 

No final de cada ano não terminal de ciclo o aluno Não Transitou, se estiver numa das seguintes 

condições: 

 

a) Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas, no caso dos 2.º e 3.º 

ciclos e tiver obtido classificação inferior a 3 ou em Português ou PLNM ou em 

Matemática e simultaneamente menção Insuficiente a Estudo do Meio e Expressões, no 

caso do 1.º ciclo. 

 

b) Tiver em situação de incumprimento reiterado do dever de assiduidade quando este 

redunda em falta de aproveitamento escolar no final do ano letivo desde que ultrapassado 

o limite de faltas injustificadas nos termos do estipulado no art.º 33.º do Estatuto do Aluno 

dos Ensinos Básico e Secundário. (artigo 11, pontos 13 e 14). 

 

Sempre que um aluno se encontre na situação anterior, o Conselho de Núcleo/Turma analisa a 

pertinência da progressão ou retenção, ponderando, caso a caso, os seguintes parâmetros: 

 

- possibilidade de o aluno ser capaz de desenvolver as competências definidas para os 1.º,  2º 

ou 3º Ciclo até à conclusão do ciclo; 

- evolução do aproveitamento e do comportamento ao longo do ano; 

- empenho na superação das suas dificuldades; 

- número de disciplinas em que manteve nível negativo ao longo de todo o ano; 

- assiduidade. 

 

- Após esta análise, o Conselho de Núcleo/Turma decide uma de três situações: 

- O aluno progride; 

- O aluno não progride e mantém-se no currículo regular; 
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- O aluno não progride e é encaminhado para um percurso curricular alternativo. 

 
Nota: Apesar disto, e segundo o Capítulo III, artigo 15º, ponto um, da Portaria n.º23/2015 de 27 

de fevereiro de 2015, as decisões de transição e de progressão do aluno para o ano de 

escolaridade seguinte e para o ciclo subsequente revestem caráter pedagógico, devem respeitar 

o estabelecido no n.º 4 do art.º 10.º da supracitada portaria e são tomadas sempre que o 

professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.ºciclos, considerem: 

a) Nos anos terminais de ciclo, que o aluno adquiriu os conhecimentos e desenvolveu as 

competências necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos no ciclo subsequente, 

sem prejuízo do estabelecido para as condições de aprovação dos alunos que realizam provas 

de equivalência à frequência e do disposto no artigo seguinte; 

b) Nos anos não terminais de ciclo, que o progresso no desenvolvimento das aprendizagens 

demonstrado pelo aluno permite perspetivar que os conhecimentos e as competências 

essenciais definidas para o final do ciclo serão atingidos. 

 

 

12.3. Critérios de Avaliação 

 

Sem prejuízo dos princípios de articulação, coerência e sequencialidade que enformam 

toda a componente curricular definida a nível nacional e regional, e ora ajustado ao contexto 

desta Unidade Orgânica, cada disciplina atribui um peso muito específico a cada um dos 

domínios do saber sujeitos a avaliação.   

Estes critérios (disponíveis na página web da escola) são definidos anualmente em grupo 

disciplinar e aprovados em Conselho Pedagógico, no início de cada ano letivo. Cada professor 

dará conhecimento aos seus alunos e encarregados de educação (quando os alunos são 

menores) dos critérios específicos de avaliação, definidos para a sua disciplina, até ao final do 1º 

período, deixando registado no caderno diário ou entregue cópias para colocar no dossier. 

 

 

12.4. Critérios de Avaliação das Áreas Curriculares Não Disciplinares 

 

Em relação às Áreas Curriculares Não Disciplinares, a avaliação é feita, no final dos 

períodos letivos, qualitativamente com as menções de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente 

acompanhada de uma breve síntese descritiva, utilizando elementos provenientes das diferentes 

áreas curriculares. 
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13. Ofertas de Formação Interna e Externa 

 

A formação do pessoal docente desenvolver-se-á de acordo com os princípios gerais 

constantes da Lei de Bases do Sistema Educativo e o estipulado no Plano Integrado de 

Promoção do Sucesso Escolar – ProSucesso – e coadunar-se-á ao programa de formação e 

acompanhamento pedagógico de docentes de educação básica, à formação interpares e à 

formação contínua. 

A Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo tem o estatuto de Entidade 

Formadora desde o primeiro dia do mês de abril do ano 2014. Assim, a formação interna deverá 

ser garantida por docentes da própria Unidade Orgânica que demonstrem interesse e aptidão 

científica para o efeito e obtenham a autorização do Órgão Executivo para tal.  

A formação externa será proporcionada por formadores especificamente selecionados, 

cuja intervenção deve corresponder às necessidades da Unidade Orgânica. 

O Conselho Pedagógico elaborará, no terceiro período, o Plano de necessidades de 

formação da Unidade Orgânica, após auscultação dos variados departamentos curriculares, 

pessoal não docente e serviços, o qual procurará suprir as necessidades prementes dos seus 

profissionais. 

Quer se trate de formação interna ou externa, os respetivos Planos de Formação devem 

conduzir à concretização dos princípios e objetivos traçados no Projeto Educativo de Escola e às 

orientações curriculares definidas neste Projeto Curricular de Escola. Os referidos Planos 

deverão decorrer das necessidades de formação previamente inventariadas, tendo como meta a 

inovação das práticas educativas. Em suma, deverão articular as dimensões individuais 

(motivação dos docentes) com os projetos de natureza coletiva (necessidades relativas ao 

contexto da Escola). 

 

14. Avaliação do Projeto Curricular de Escola 

 

O Projeto Curricular de Escola é a concretização da política educativa definida no Projeto 

Educativo de Escola. 

A execução destes dois projetos dependerá da capacidade de envolvimento de todos os 

agentes da comunidade educativa. 

A avaliação do Projeto Curricular de Escola é complexa, exige um esforço enorme dos 



 
 

Projeto Curricular de Escola 2015/ 2016 

 
- 50 - 

docentes que o construíram mas, também, da restante comunidade educativa, porque o projeto 

visa, em primeira instância, ser promotor do sucesso educativo de todos os alunos e, por este 

motivo, a todos diz respeito de igual forma. 

O acompanhamento e a avaliação deste projeto serão realizados ao longo do ano letivo, 

visando melhorar o serviço e a qualidade das aprendizagens dos alunos. Procuram, igualmente, 

identificar os pontos fortes e fracos deste projeto, considerando estes últimos não como 

obstáculos, mas sim, como fatores de mudança. 

 
14.1. – Equipa de Acompanhamento e Avaliação do Projeto Curricular de Escola 

 

A comissão de trabalho do Conselho Pedagógico responsável pela elaboração da proposta 

de Projeto Curricular de Escola procederá, igualmente, ao acompanhamento e avaliação deste 

projeto.  
 

 

 

 

Apresentação da proposta do Projeto Curricular de Escola, pela comissão responsável pela sua 

elaboração: 

 

Vila Franca do Campo, 19 de novembro de 2015 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

 

____________________________________ 

(Maria Eugénia Pimentel Leal) 

 

 

Emissão do parecer do Conselho Executivo sobre a proposta do Projeto Curricular de Escola: 

Vila Franca do Campo, 19 de novembro de 2015 

A Presidente do Conselho Executivo 

 

____________________________________ 

(Maria da Graça Ventura Melo) 

 

Aprovação do Projeto Curricular de Escola pela Assembleia de Escola: 

Vila Franca do Campo, 26 de novembro de 2015 

O Presidente da Assembleia de Escola 

 

____________________________________ 

(Emanuel Frias Santos 
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