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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 proporcionado 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 

a cada Conselho de Turma, sob a coordenação do respetivo Diretor de Turma. 

É a cada professor que cabe a responsabilidade de tomar as decisões adequadas e 

de conduzir o trabalho concreto aos e com os seus alunos, embora o trabalho fique 

enquadrado pelos órgãos coletivos, assim como o ficam 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 orientação 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 de 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; 
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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; 

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 e 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. 
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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; 

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, 

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. 
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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; 

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. 
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F. PROMOVER FORMAÇÃO CONTÍNUA 

1. Promover palestras e congressos; 

2. Promover a formação creditada; 

3. Promover a formação especializada com recurso a formadores externos; 

4. Aumentar o número de formadores internos. 

 
 

3. Opções Curriculares 

 

3.1. Oferta Formativa 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

A Unidade Orgânica apresenta, para todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, a 

seguinte oferta formativa, de caracter obrigatório: 

 Inglês (2 tempos de 45 minutos pelo professor do grupo de recrutamento 220); 

 Expressão e Educação Físico Motora (2 tempos de 45 minutos pelo docente do 

grupo de recrutamento 260 e 1 tempo de 45 minutos pelo professor titular de 

turma); 

 Expressão e Educação Plástica (1 tempo de 45 minutos pelo docente do grupo 

de recrutamento 240); 

 Expressão e Educação Musical (1 tempo de 45 minutos lecionado pelo docente 

do grupo 250); 

Estas ofertas formativas são coadjuvadas pelo professor titular de turma, com 

exceção de Inglês. 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica é oferta de caracter facultativo 

para todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico. 

A escola oferece o segundo ano do Ensino Especializado em Desporto com a 

modalidade de Futsal, no 2º ciclo. Os 7 alunos integram diferentes turmas, tendo a tarde de 

2.ª feira um bloco de 90 minutos em comum para a prática da modalidade. 
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A escola oferece as seguintes opções: 

 Música, Teatro e Educação Tecnológica nos 7.º e 8.º anos de escolaridade (tendo 

os alunos que optar por duas); 

 Teatro, Educação Visual e Educação Tecnológica no 9º ano de escolaridade 

(tendo os alunos que optar por uma); 

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

regular (tendo os alunos que optar por uma). 

 

O projeto “Filosofia para Crianças” abrange cinco turmas do pré-escolar, catorze 

turmas de 1.º ciclo e nove turmas de 2º ciclo, perfazendo um total de vinte e oito turmas e 

quatrocentos e noventa alunos. 

 

3.2. Desenho Curricular 

    

3.2.1. Pré-Escolar 

 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

C
O

N
T

E
Ú

D
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 

▪ 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 
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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 Núcleo de Educação Especial 

 

3.2.3.1 Protocolos e Parcerias 

 

Tendo o Núcleo de Educação Especial uma estrutura de trabalho interdisciplinar 

poderá trabalhar em interação/cooperação com outros serviços, designadamente: o Centro 

de Saúde de Vila Franca do Campo, o Hospital Divino Espirito Santo de Ponta Delgada, o 

ISSA-IPRA (Instituto de Segurança Social dos Açores), I.P.S.S. (Instituições Particulares de 

Solidariedade Social), Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Centro Infantojuvenil 

dos Açores (CDIJA), Equipa Multidisciplinar de Apoio Socioeducativo e outras Instituições 

públicas ou privadas do concelho ou de outros concelhos, como o exemplo a “Quinta do 

Vento” (hipoterapia) e a “Quinta do Bom Despacho” (jardim sensorial), ambas sitas em Ponta 

Delgada. 

Todas estas parcerias são definidas para melhor se proceder ao encaminhamento de 

crianças para as consultas e /ou programas de acordo com os perfis de funcionalidade de 

cada aluno, a fim de promover despistes vocacionais e pré-profissionalizantes de alunos 

através da sua integração nas mesmas e promover experiências de carácter funcional e 

sensorial. 

 

3.2.3.2 Respostas Específicas Diferenciadas 

 

Tendo como finalidade a promoção de forma mais efetiva das aprendizagens e do 

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 apoiar a adequação do processo de ensino e de aprendizagem, são também 
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desenvolvidos programas específicos de escolarização, os quais organizam-se em modelos 

estruturados em função do escalão etário dos alunos com necessidades educativas 

especiais de caráter permanente, do seu perfil de funcionalidade e dos objetivos 

psicopedagógicos a atingir. Os programas específicos do regime educativo especial 

assentam, pois, numa perspetiva curricular funcional, substituindo as competências 

definidas para cada ciclo ou nível de educação e ensino, e têm como objetivo facilitar o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais e a autonomia dos alunos cujas 

necessidades educativas especiais não permitam a inclusão no currículo educativo comum. 

A integração de um aluno num destes programas é precedida da aprovação pelo 

conselho executivo, ouvido o conselho pedagógico e de acordo com as orientações 

educativas previstas no seu projeto educativo individual, constituindo obrigação dos 

docentes e técnicos responsáveis pelo encaminhamento do aluno explicar aos pais ou 

encarregados de educação as características e funcionamento do mesmo, bem como as 

consequências desta opção. 

Dos referidos programas, apenas o Socioeducativo é implementado numa UNECA, a 

UNECA Socioeducativa, pois por indicação da DRE, “os Programas Específicos do REE 

(Ocupacional, DOV, Pré-profissionalização e Formação Profissionalizante) quando 

organizados em turma, não estão integrados em Unidade Especializada de Currículo 

Adaptado, neste caso de Ocupacional e Transição para a Vida Ativa, pois não estão 

integrados numa turma do ensino regular de referência em que permanecem uma 

percentagem de tempo definida em PEI (...).” 

 

UNECA SOCIOEDUCATIVA 
 

O Programa Sócio-Educativo é implementado na UNECA Sócio-Educativa.  

 

Objetivos do Projeto 

 Promover o desenvolvimento de competências sociais do aluno; 

 Permitir à criança ou aluno a aquisição de competências que constituem objetivo  da 

educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, sempre que as suas 

características pessoais o permitam; 

 Promover competências inerentes às atividades de vida diária; 

 Permitir uma avaliação das necessidades educativas dos alunos e do seu potencial 

para a integração no sistema educativo nas suas diversas modalidades; 

 Apoiar psicológica e tecnicamente a família da criança ou aluno, visando propiciar a 
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esta condições adequadas de desenvolvimento e reabilitação. 

 

Dinâmica da Unidade 

Público-alvo 

Esta UNECA abrange 18 alunos dos 6 aos 11 anos de idade. 

 

Funcionamento 

A Unidade funciona em duas escolas: na EB1/JI Professor António dos Santos 

Botelho com três grupos de trabalho e na EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira com um 

grupo. Na primeira escola, um grupo composto por 2 alunos, encontra-se a desenvolver 

competências ao nível do  pré-escolar e os outros dois grupos a desenvolver competências 

do 1º ciclo (um grupo com 9 alunos e outro grupo com 4 alunos, agrupados de acordo com 

o seu perfil de funcionalidade e das suas competências). Três destes alunos são oriundos 

da EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa que, por rentabilização de recursos recebem 

apoio na EB1/JI Professor António dos Santos Botelho. Na EB1/JI Padre Manuel Ernesto 

Ferreira, funciona um grupo composto por 3 alunos a desenvolver competências do 1º ciclo. 

O treino de competências específicas, projetado a partir dos projetos educativos 

individuais, é gerido em termos do processo de ensino-aprendizagem dos alunos pelo 

docente do Núcleo de Educação Especial, pelo docente do ensino regular das turmas em 

que cada aluno está integrado e demais técnicos. 

No tempo da componente letiva em que não estão na UNECA, os alunos de cada 

grupo desenvolvem as atividades nas suas turmas do ensino regular nas respetivas escolas 

de pertença. Fundamentalmente procura-se que a integração realizada nas suas turmas do 

ensino regular permita aos alunos desenvolverem-se nas áreas da socialização e nas 

expressões, realizando atividades: Sempre que se considere necessário, as atividades são 

ajustadas a cada aluno de acordo com as suas caracteristicas e competências de realização. 

Importa referir que estas adequações são realizadas pelos docentes que integram o 

processo de aprendizagem dos alunos.  

 

Plano Curricular 

Componente 
Formação 

Áreas de competência 
chave 

Unidade de Competência 

F
o

rm
a

ç
ã

o
 

B
a

s
e
 

Linguagem e 
Comunicação Funcional 

Oralidade 

Leitura 

Escrita 
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Linguagem não verbal  

Matemática para Vida 

Números e operações 

Cálculo 

Organização e tratamento de dados 

Conhecimento do Mundo. 

 

Introdução a metodologia científica 

Abordagem às ciências (sociais, 

humanas e naturais) 

Mundo Tecnológico e utilização das 

tecnologias 

P
ro

m
o
ç
ã

o
 d

a
 C

a
p

it
a

ç
ã
o

 

 Atividades de Vida Diária 

Atividades básicas (higiene, 

alimentação) 

Atividades instrumentais (uso do 

telemóvel, computador e máquinas) 

Atividades avançadas (participação 

social) 

Autonomia Pessoal e 
Social 

Identidade 

Contexto familiar 

Alimentação  

Saúde 

Segurança 

Contexto social 

Educação dos valores 

Competências Especifica 

Áreas de enriquecimento curricular 

definidas em cada PEI de cada aluno 

de acordo com a s suas 

necessidades específicas. 

 

Os componentes a desenvolver na Unidade Especializada de Currículo Adaptado 

Socioeducativa pressupõem a integração dos alunos na Unidade, variando entre os 75% e 

25% das 25 horas semanais, consoante o que se encontra estipulado nos PEI de cada aluno. 

As áreas das expressões são trabalhadas no âmbito da turma do regular, tendo cada aluno 

as atividades adaptadas sempre que se considerar necessário. 

 

 

TURMA DE ALUNOS COM PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO DO AUTISMO 

 

Os objetivos do Projeto da turma de alunos com perturbação do espetro do autismo 

são organizar formação específica sobre as perturbações do espectro do autismo e o modelo 

de ensino estruturado, proceder às alterações, adaptações e adequações curriculares 
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necessárias, adequar os recursos às necessidades das crianças e dos jovens e organizar e 

apoiar os processos de transição das crianças e jovens entre os diversos níveis de educação 

e de ensino, bem como para a vida pós-escolar. Este projeto abrange 5 alunos dos 3 anos 

aos 8 anos de idade. De referir que, três destes alunos integram o ensino pré-escolar, pela 

primeira vez, estando matriculados na EB/JI Prof. António dos Santos Botelho (1 aluna) e na 

EB/JI Francisco Medeiros Garoupa (2 alunos). Os outros dois alunos integram turmas do 1º 

ciclo do ensino básico (EB/JI Prof. António dos Santos Botelho e na EB/JI Padre Manuel 

Ernesto Ferreira).  

De salientar que, ainda que a resposta educativa dos referidos alunos seja este 

Projeto, estes não recebem apoio especializado neste âmbito, uma vez que até à presente 

data não foi colocado qualquer recurso humano para fazer face a esta necessidade. Por 

forma a colmatar esta necessidade, apenas a aluna integrada no ensino pré-escolar da EB/JI 

Prof. António dos Santos Botelho e o aluno do 1º ciclo matriculado na EB/JI Padre Manuel 

Ernesto Ferreira recebem apoio especializado, ainda que com uma carga horária insuficiente 

para fazer face às suas caraterísticas e necessidades. Os restantes três alunos não 

usufruem de qualquer apoio no âmbito da educação especial, pelo que apenas beneficiam 

de apoio educativo por parte de duas educadoras (do grupo 100) que se encontram a prestar 

apoio educativo às turmas onde os alunos em questão estão integrados. 

 

 

TURMA TRANSIÇÃO PARA A VIDA ATIVA 

O Programa Despiste e Orientação Vocacional é implementado na Turma Transição 

para a Vida Ativa.  

Á
R

E
A

S
 D

E
 I
N

T
E

R
V

E
N

Ç
Ã

O
 

PLANO CURRICULAR 

Áreas Curriculares Disciplinares Carga Horária 

Leitura Funcional 

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

Escrita Funcional 

Matemática Funcional 

Estudo do Meio (Meio Físico e Social) 

Educação Musical 

Educação Visual e Tecnológica 

Educação Física 

Áreas de Desenvolvimento 

Atenção 

Memória 

Perceção 

Motricidade  

Comunicação/Linguagem 

Socialização /Autonomia/ AVD 

Cognição 
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São objetivos do programa a aquisição, consolidação e aplicação de competências 

do domínio do Saber, Saber ser e Saber fazer, conforme referencial de competências chave 

de formação e aprendizagem, de nível B1 e Circular N.º C/DRE, 2018/24, de 26 de setembro.  

Deste modo, pretende mobilizar e capacitar os discentes, em termos de: saberes e 

capacidades de conhecimento natural, físico, social e cultural; de aptidões intelectuais, 

físicas, instrumentais e tecnológicas; de atitudes e valores sociais e pessoais, de autonomia, 

autossuficiência, autoestima e autoconfiança. Assim como, desenvolver atividades de índole 

vocacional ou pré-profissional que promovam a transição e a inserção dos alunos na vida 

ativa em comunidade e permitir a aquisição de competências mínimas para a integração no 

mundo laboral, conforme as características pessoais dos alunos o permitam. Este projeto 

abrange 7 alunos com idades compreendidas entre os 11 e os 17 anos. 

 

Matriz Curricular do PEREE Despiste e Orientação Vocacional 

Área de competência Nº de tempos semanais 

Nota justificativa: no presente ano letivo dada a data de publicação da Circular n.º C-DRE/2018/24, de 26 de setembro de 
2018, aos recursos existentes na escola, transportes e homologação de horários é feito o seguinte rateio da carga horária 
e considerando as competências dos alunos alterações ao Plano ou conteúdo Curricular proposto. 

T
R

A
N

S
V

E

R
S

A
IS

 

ADCI 
Áreas de Desenvolvimento 

Cognitivo Integrado (área acrescentada) 
Transversal a todas as áreas 

AA Aprender com Autonomia 1 segmento semanal 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 B
A

S
E

 

L.C.P. 
Linguagem e Comunicação – 

Português 
2 blocos semanais 

L.C.E.I. 

Linguagem e Comunicação 

Estrangeira – Inglês (área alterada 

conforme perfil de competências) 

1 segmento semanal 

M.V. Matemática para a Vida 2, 5 blocos semanais 

CE/CM 

Cidadania e Empregabilidade 2, 5 blocos semanais 

Conhecimento do Meio (área 

acrescentada) 
3 segmentos semanais 

T.I.C. 
Tecnologias da Informação e da 

Comunicação 
1 bloco semanal 

E
X

P
R

E
S

S

Õ
E

S
 

E.A.T. Educação Artística e Tecnológica 1 bloco semanal 

E. Musical Educação Musical 1 segmento semanal 

E.F. Educação Física 1, 5 blocos semanais 
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C
A

P
A

C
IT

A
Ç

Ã
O

 

OFICINAS 

Atividades de Vida Diária  
Transversal a oficinas e MV e 

LC. 

 Despiste e Orientação 

vocacional, Culinária, 

Horticultura, Carpintaria, 

Artesanato) 

3 blocos semanais 

Dos 16,5 blocos propostos são cumpridos 15, com as seguintes especificações: menos 

1 segmento de 45 na área de Cidadania e Empregabilidade (Formação Base) e menos 

1 bloco na área das AVD e Oficinas. 

 
 

TURMA OCUPACIONAL 

O Programa Ocupacional é executado na Turma Ocupacional, integrada na unidade 

orgânica e dotada de características técnicas, de materiais e de recursos humanos 

necessários ao cumprimento dos objetivos: 

 Propiciar condições dignas de vida às crianças e jovens portadores de 

deficiência; 

 Desenvolver o relacionamento socioafetivo das crianças ou jovens com a família 

e a comunidade; 

 Promover o desenvolvimento global e a autonomia física, pessoal e social; 

 Estimular a autossuficiência e a autoconfiança; 

 Promover competências inerentes às atividades de vida diária; 

 Apoiar psicológica e tecnicamente as famílias, visando propiciar condições 

adequadas de aceitação e desenvolvimento; 

 Conceber, promover e executar a aplicação de medidas de reabilitação 

adequadas às situações detetadas; 

 Apoiar tecnicamente a adaptação funcional da habitação em função das 

necessidades específicas da criança; 

 Apoiar tecnicamente a aquisição dos equipamentos específicos necessários aos 

cuidados a prestar à criança ou jovem, em função da sua deficiência; 
 

O Público-alvo deste Programa abrange 7 alunos dos 12 aos 16 anos de idade.  
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O Programa Ocupacional tem como pressuposto para definição da sua estrutura, 

organização e funcionamento, 15 blocos horários semanais, com uma matriz curricular que 

apresenta as componentes que se especificam. 

Da Formação Base constam as áreas de Linguagem e Comunicação Funcional, 

Matemática para Vida e Conhecimento do Mundo (3 blocos semanais). 

Na componente da Promoção da Capitação, com um total de 7,5 blocos, surgem as 

áreas de Atividades de Vida Diária e de Autonomia Pessoal e Social, as quais se 

desenvolvem no T1 da escola e meio circundante, contando com uma carga horária de 3,5 

blocos, respetivamente, 2 blocos e 1,5 bloco. Acresce a área de Competências Especificas 

(motricidade, competências sócio emocionais, estimulação cognitiva), com 4 blocos 

semanais, que se desenvolve, também, através de treinos específicos de cooperação, isto 

é, recorrendo à hipoterapia (Quinta do Vento) e à participação em atividades pedagógicas e 

sensoriais (Quinta do Bom Despacho), de forma a contribuir para o 

desenvolvimento/aprendizagem, aquisição de valores, aptidões sociais, de higiene e 

estimulação psicomotora, através da mediação corporal e da oferta de novos espaços de 

aprendizagem. Assim sendo, são realizadas duas saídas semanais a Ponta Delgada que se 

encontram contempladas no total da já referida componente. 

Finalmente, na componente das Expressões, as áreas de competências de 

Expressão Motora e Expressão Musical, com a carga horária de 1,5 bloco semanal, 

Expressão Plástica, com a duração de 2 blocos, e a Expressão Dramática, com 1 segmento 

semanal, numa carga total de 4,5 blocos semanais.  

 

Componente 

Formação 

Áreas de competência 

chave 

Unidade de 

Competência 

Formação Base 

Linguagem e Comunicação 

Funcional 

Oralidade 

Leitura 

Escrita 

Linguagem não verbal 

Matemática para Vida 

Números e operações 

Cálculo 

Organização e tratamento 

de dados 
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Conhecimento do Mundo. 

Introdução a metodologia 

científica 

Abordagem às ciências 

sociais humanas naturais 

Mundo Tecnológico e 

utilização de tecnologias 

Promoção da 

Capitação 

 Atividades de Vida Diária 

Atividades básicas 

(higiene, alimentação) 

Atividades instrumentais 

(uso do telemóvel, 

computador e máquinas) 

Atividades avançadas 

participação social 

Autonomia Pessoal e Social 

Identidade 

Contexto familiar 

Alimentação  

Segurança 

Contexto social 

Educação dos valores 

Competências Especifica 
Áreas de enriquecimento 

curricular 

Expressões 

Expressão Motora 

Expressão Musical 

Expressão Dramática  

Expressão Plástica 

Outra área do ensino artístico 

A definir pelos respetivos 

docentes das áreas 

disciplinares. 

 

Tendo em conta os referenciais das componentes definidas na Matriz são realizadas 

adaptações de caráter técnico-pedagógico necessárias às características e funcionamento 

do grupo Ocupacional sendo o foco competências práticas transversais à Matriz e a toda a 

aprendizagem. 
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TURMAS DO PROGRAMA PRÉ-PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

Este Programa assenta numa perspetiva curricular funcional, substituindo as 

competências definidas para o 2.º ciclo, pelas do Referencial de competências chave de 

aprendizagem e formação, de tipologia B2, e tem como objetivo promover a transição para 

a vida pós-escolar e o exercício de uma atividade profissional. 

 

Objetivos 

 Promover a aquisição das competências sociais do aluno; 

 Promover a autossuficiência, a autoestima e a autoconfiança; 

 Propiciar ao aluno a aquisição de competências equivalentes às do 2.º ciclo do 

ensino básico, consoante as suas características pessoais o permitam; 

 Desenvolver atividades de índole vocacional ou pré-profissional que 

promovam a transição e inserção dos alunos na vida ativa; 

 Permitir a aquisição de competências mínimas para a integração no mundo 

laboral; 

 Propiciar condições adequadas de desenvolvimento, reabilitação e integração 

na sociedade. 

 

No ano letivo 2018-2019 foram constituídas 2 turmas, uma de 5.º PP, no primeiro ano 

de execução do Programa, e uma de 6.º PP, no seu segundo ano de execução do Programa. 

 

 

Dinâmica do Programa 

Público-alvo 

A turma 5.º PP, constituída por 7 alunos, com idades compreendidas entre os 12 e os 

17 anos.  

A turma 6.º PP, constituída por 12 alunos, com idades compreendidas entre os 12 e 

17 anos 

 

Funcionamento 

Para ambas as turmas e sem prejuízo das adaptações de caráter técnico-pedagógico 

que se tornem necessárias em função das especificidades dos alunos, o Programa Pré-
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Profissionalização inclui, obrigatoriamente, a frequência de um currículo alternativo ao do 

ensino regular com as seguintes características: 

a) Frequência escolar de 15,5 blocos semanais, com duração prevista para 2 anos, 

podendo este período ser prorrogado de acordo com o estabelecido no relatório 

circunstanciado de avaliação; 

b) Uma componente de formação base, com pelo menos 7 blocos semanais, 

integrando áreas de: 

- 2 blocos semanais para a disciplina de Linguagem e Comunicação - 

Português; 

- 2 blocos para a disciplina de Matemática para a Vida; 

- 1 bloco semanal para a disciplina de Cidadania e Empregabilidade;  

- 1 bloco semanal para a disciplina de Tecnologias da Informação e 

Comunicação; 

- 1 segmento semanal para a disciplina de Linguagem e 

Comunicação/Lingua Estrangeira - Inglês. 

 

c) Uma componente de Expressões, com disciplina de Educação Física, com um 1,5 

blocos semanais; 

d) Uma componente de formação tecnológica, incluindo uma formação em contexto 

de trabalho, com pelo menos 6,5 blocos semanais. 

Para cumprimento da compenente tecnológica do Programa, na turma do 5.º PP, foi 

estabelecido uma parceria com o CDIJ Pedra Segura nas áreas da Horticultura e Cozinha 

(5 tempos), sendo as restantes horas cumpridas na escola (8 tempos).  

 

A turma do 6.º PP, cumpre a componente tecnológica através do projeto Biocasa, nas 

áreas da Agricultura (2 tempos) e formação em contexto de trabalho (11 tempos) 

 

e) Uma área Transversal, em Aprender com Autonomia, com 1 bloco semanal. 

 

Os alunos integrados partilham os mesmos espaços e atividades com os alunos do 

currículo comum do ensino regular da unidade orgânica, nomeadamente recreios, espaços 

de convívio, refeitórios, entre outros.  
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A avaliação segue a tramitação legal para o programa, sendo a sua natureza 

formativa e contínua. 

 Em termos de certificação, sempre que se detetem evidências de que o aluno 

desenvolveu competências correspondentes ao 2.º Ciclo, poderá ser emitido o certificado de 

conclusão do ciclo, por decisão do Conselho Executivo. 

O Programa não confere certificação profissional. 

A execução do Programa é da responsabilidade das equipas pedagógicas 

constituídas por docentes do 2.º ciclo, excetuando a turma 6.º PP em que um dos docentes 

é do 1.º ciclo, de modo a dar continuidade ao Projeto Biocasa, inserido no Programa 

ProSucesso da Unidade Orgânica. Um dos docentes de cada conselho de turma exerce as 

funções de diretor de turma. 

As turmas estão organizadas em função da estrutura curricular prevista e 

assessoradas por uma Técnica Superior do Serviço de Psicologia e Orientação da Unidade 

Orgânica.  

 

 

Turma do Programa Formação Profissionalizante 

 

Este Programa assenta numa perspetiva curricular funcional, substituindo as 

competências definidas para o 3.º ciclo e tem como objetivo promover uma adequada 

transição para a vida ativa e criar condições para o exercício de uma atividade profissional. 

 

Objetivos 

 Permitir a consolidação de competências profissionais, pessoais, sociais e 

relacionais, potenciadoras de uma integração no mercado de trabalho; 

 Constituir uma oferta de formação de dupla certificação de nível II, ajustada às 

necessidades dos alunos com deficiências e incapacidades. 

 

O Programa Formação Profissionalizante integra a turma o 8.º FP – Curso de 

Pastelaria/Padaria, estando no primeiro ano de execução. 

 

 

 

Funcionamento 
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Sem prejuízo das adaptações de caráter técnico-pedagógico que se tornem 

necessárias em função das especificidades dos alunos, ambas as turmas do Programa de 

Formação Profissionalizante têm por base os referenciais de formação adaptados no âmbito 

da qualificação profissional de pessoas com deficiências e incapacidades, integrados no 

Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), com duração prevista para 2 anos. 

A unidade orgânica, no uso da sua autonomia pedagógica, dos seus recursos e das 

características dos alunos, pretende promover o curso com o seguinte tipo de percurso 

formativo: 

 Percurso com base nos itinerários dos cursos do Programa Formativo de Inserção 

de Jovens (PROFIJ) de nível II tipo 3, adaptados em função das especificações 

dos alunos, com duração de 1245 e 2900 horas; 

 Percurso com uma duração até 3600 horas, com base em referenciais de 

formação adaptados integrados no CNQ, destinados a pessoas com deficiências 

ou incapacidades. 

A estrutura curricular deste percurso integra as componentes de formação que a 

seguir se indicam: 

 

a) Formação para a Integração, até 200 horas de formação, que visa o 

desenvolvimento de competências básicas nos domínios pessoal, comportamental e 

organizacional; 

 1 segmento semanal para Portefólio. 

 1 segmento semanal para Balanço de competências/Plano Individual de 

Formação. 

 1 segmento semanal para Igualdade de Oportunidades. 

 1 segmento semanal para  Procura Ativa de Emprego. 

 1 segmento semanal para  Legislação Laboral. 

 1 segmento semanal para Empreendedorismo. 

 

b) Formação de Base, até 600 horas de formação, que permite a adquisição e/ou o 

reforço das competências profissionais, pessoais e sociais, bem como a inserção na 

vida ativa e a adaptabilidade aos diferentes contextos de trabalho ou à ocupação de 

um posto de trabalho; 

 

 3 blocos semanais para a disciplina Linguagem e Comunicação. 
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 3 blocos semanais para a disciplina de Matemática para a Vida. 

 1,5 blocos semanais para a disciplina de Cidadania e Empregabilidade. 

 3 blocos semanais para a disciplina de Tecnologias da Informação e 

Comunicação. 

 1,5 blocos semanais para a disciplina de Educação Física.* 

*todos os blocos dizem respeito aos dois anos letivos 

 

c) Formação Tecnológica, até 1600 horas de formação, que permite o 

desenvolvimento de atividades práticas e de resolução de problemas inerentes ao 

exercício de uma profissão ou à ocupação de um posto de trabalho; 

 

10  blocos semanais distribuídos por: 

 Higiene e segurança alimentar; 

 Língua Francesa na pastelaria/panificação; 

 Pesos, medidas, equivalências; 

 Confeção de massas, bases e cremes; 

 Higiene e Segurança Alimentar; 

 Língua Francesa na pastelaria/panificação; 

 Pesos, medidas, equivalências; 

 Confeção de massas, bases e cremes; 

 Confeção de massas folhadas; 

 Confeção de pães de trigo; 

 Confeção de bolos secos; 

 Confeção de salgados; 

 Confeção de pastéis, queijadas e tartes doces; 

 Confeção de batidos - pastas e entremeios; 

 Confeção de sobremesas. 

 

9 blocos semanais para: (2ºano) 

 Conceitos de saúde e fatores de risco; 

 Princípios de nutrição; 

 Confeção de massas lêvedas de pastelaria; 
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 Confeção de massas de panificação; 

 Confeção de massas cake; 

 Pastelaria conventual e pudins; 

 Pastelaria fina gelada; 

 Confeção de massas cozidas; 

 Confeção de peças artísticas e decoração de bolos; 

 Confeção de bombons. 

 

d) Formação Prática em Contexto de Trabalho, até 1200 horas de formação, que 

possibilita a consolidação das competências adquiridas na formação e a realização 

de atividades inerentes ao exercício profissional, facilitadoras de uma inserção 

profissional. 

- 10,5 blocos semanais de formação em contexto de trabalho.  

 

Em ambos os percursos a carga horária dos alunos não excede as 7 horas diárias, 

considera o horário das entidades responsáveis pela componente de formação prática e 

contexto de trabalho e as características dos formandos. 

A assiduidade não pode ser inferior a 90% da carga anual prevista para o percurso 

formativo nos componentes de formação, em contexto escolar, nem inferior a 95% da carga 

horária, na componente de formação prática, em contexto de trabalho. Sempre que tal não 

seja cumprido, cabe à equipa pedagógica, em conformidade com o Regulamento Interno, a 

aceitação das justificações e o delinear de um plano de recuperação, com vista a assegurar 

o cumprimento dos objetivos pré-definidos, para as componentes. 

A avaliação segue a tramitação legal para o programa, sendo a sua natureza 

formativa e sumativa, expressando-se numa escala de 0 a 20 valores. 

Os alunos estão sujeitos a uma prova de desempenho profissional, quando os 

referenciais de formação coincidirem com as profissões regulamentadas, conforme 

estabelecido na lei. 

O Programa confere certificação académica equivalente ao 3.º Ciclo do ensino Básico 

e certificação profissional quando o aluno obtiver positiva a todas as Unidades de Formação 

que integrem o seu percurso formativo, bem como na componente de formação prática em 

contexto de trabalho e na PAF, quando esta se aplique. 
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A execução do Programa é da responsabilidade da equipa pedagógica constituída 

por docentes do 3.º ciclo e organizada em função da estrutura curricular prevista, 

assessorada por uma técnica superior do serviço de psicologia e orientação da unidade 

orgânica. Um dos docentes do conselho de turma exerce as funções de diretor de turma. 

 
 

3.2.3.3  Projetos Curriculares Adaptados 

 

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. 

As Turmas com Projeto Curricular Adaptado ao nível do 1.º ciclo do ensino básico 

encontram enquadramento legal no artigo 50.º da Portaria n.º 75/2014, de 18 de novembro, 

sendo que o apoio docente e não docente é assegurado nos termos do disposto nos artigos 

35.º e 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2006/A, de 7 de abril. 

 

Objetivos do Projeto 

- Desenvolver aprendizagens e competências ao nível do 1.º ciclo do ensino básico, 

respeitando a aquisição das aprendizagens e competências terminais de ciclo e as 

características pessoais e as necessidades específicas de cada aluno; 

- Estimular a atenção, a perceção, a memória e a linguagem, de acordo com o previsto 

nos projetos educativos individuais de cada aluno; 

- Promover o desenvolvimento das suas competências pessoais e sociais;  

- Orientar e apoiar os pais e encarregados de educação no processo educativo dos 

seus educandos. 

 

Dinâmicas das Turmas 

 

Público-alvo 

A turma TPCA A abrange 5 alunos, com idades compreendidas entre os 8 e os 11 

anos, a desenvolver o 2.º e 4.º ano de escolaridade.  
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A turma TPCA B abrange 7 alunos, com idades compreendidas entre os 10 e os 12 

anos, a desenvolver o 4.º ano de escolaridade.  

 

Funcionamento 

Estas Turmas funcionam na sede da unidade orgânica e têm como diretores de turma 

docentes do 1.º ciclo não especializados afetos ao Núcleo de Educação Especial, que 

trabalham em parceria com os docentes das disciplinas de Inglês e Expressões (Expressão 

Plástica e Expressão Física e Motora), pois têm como padrão o currículo comum ao nível do 

1.º ciclo, estando sujeitas à seguinte carga horária (sendo que cada bloco corresponde ao 

tempo letivo de 45 minutos): 

 4 blocos semanais para a disciplina de  Português; 

 4 blocos semanais para a disciplina de Matemática; 

 2,5 blocos semanais para a disciplina de Estudo do Meio;  

 1 blocos semanais para a disciplina de Inglês; 

 3 blocos semanais para as disciplinas de Expressões;  

 1 segmento semanal para a disciplina de Cidadania. 

 

 

 
Turma com Projeto Curricular Adaptado (3.º CICLO) 

A Turma com Projeto Curricular Adaptado ao nível do 3.º ciclo do ensino básico 

encontra enquadramento legal no artigo 50.º da Portaria n.º 75/2014, de 18 de novembro, 

Turmas com Projeto Curricular Adaptado – 1.º ciclo 
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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 
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sendo que o apoio docente e não docente é assegurado nos termos do disposto nos artigos 

35.º e 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2006/A, de 7 de abril. 

 

Objetivos do Projeto 

- Desenvolver aprendizagens e competências ao nível do 3.º ciclo do ensino básico, 

respeitando a aquisição das aprendizagens e competências terminais de ciclo e as 

características pessoais e as necessidades específicas de cada aluno; 

- Estimular a atenção, a perceção, a memória e a linguagem, de acordo com o previsto 

nos projetos educativos individuais de cada aluno; 

- Promover o desenvolvimento das suas competências pessoais e sociais;  

- Orientar e apoiar os pais e encarregados de educação no processo educativo dos 

seus educandos. 

 

Dinâmica da Turma 

Público-alvo 

A turma 8.º TPCA A abrange 6 alunos, com idades compreendidas entre os 14 e os 

16 anos, a desenvolver o 8.º ano de escolaridade.  

 

Funcionamento 

Esta turma funciona na sede da unidade orgânica e tem como diretor de turma, um 

docente não especializado, que trabalha em parceria com os docentes das várias disciplinas, 

pois tem como padrão o currículo comum ao nível do 3.º ciclo, estando sujeita à seguinte 

carga horária: 

 2,5 blocos semanais para a disciplina de  Português; 

 2,5 blocos semanais para a disciplina de Matemática; 

 1,5 blocos semanais para a disciplina de Inglês; 

 1 bloco semanal para a disciplina de Ciências da Natureza; 

 1,5 blocos semanais para  a disciplina de História; 

 1,5 blocos semanais de Geografia;  

 1 bloco semanal para a disciplina de Educação Visual;  

 1 bloco semanal de Educação Tecnológica; 

 1,5 blocos semanais para a disciplina de Educação Física;  

 1 bloco semanal para a disciplina de Francês; 
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 1 bloco semanal para a disciplina de Cidadania; 

 - 1 segmento semanal para a disciplina de Formação Pessoal e Social. 

 

 

 

 
3.2.4. 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 – Inglês 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 

Turmas com Projeto Curricular Adaptado – 3.º ciclo 
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Áreas Curriculares Disciplinares Carga Horária 

Português 

36 tempos (45’/cada) 
distribuídos pelas diversas 
disciplinas conforme o 
previsto no 3.º ciclo. 

Língua Estrangeira – Inglês 

Língua Estrangeira – Francês 

História  

Matemática 

Ciências Naturais 

Geografia 

Educação Visual  

Educação Tecnológica 

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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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 

 
 

No 2º ciclo está a funcionar o segundo ano do ensino especializado em desporto 
aplicado ao abrigo do Despacho Normativo n.º 28/2016 de 20 de julho. Assim, alguns alunos 
têm um acrescento de 90 minutos à carga horária definida. Os alunos estão a especializar-
se na modalidade de futsal. 
 
 

3.2.5. 3.º Ciclo 

 
3.2.5.1.  Ensino Regular 

 

 CARGA HORÁRIA SEMANAL  
 7.º ANO 8.º ANO 9.º ano 

 

Áreas Curriculares Disciplinares  

Línguas e Estudos Sociais  

Português 90+90+90 90+90+90 90+90+90 

Inglês  (45+45)+45 (45+45)+45 (45+45)+45 
Francês (45+45)+45 (45+45)+45 (45+45)+45 
História (45+45) (45+45)+45 (45+45)+45 
Geografia (45+45)+45 (45+45)+45 (45+45) 

Matemática e Ciências  

Matemática 90+90+90 90+90+90 90+90+90 

Ciências Naturais (45+45) (45+45) (45+45)+45 
Físico-Química (45+45)+45 (45+45) (45+45)+45 

Educação Artística e Tecnológica  

Educação Visual  (45+45) (45+45)  

Educação Tecnológica (45+45) (45+45) --------- 

Música/Teatro (45+45) (45+45) --------- 

Educação Física (45+45)+45 (45+45)+45 (45+45)+45 

Educação Tecnológica/Teatro/Música --------- --------- (45+45)+45 

Formação Pessoal e Social  

Educação Moral e Religiosa / Formação Cívica 45 45 45 

Áreas Curriculares não Disciplinares  

Cidadania (45+45) (45+45) (45+45) 
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3.2.5.2.  Cursos de Formação Vocacional 

 

Os cursos de Vocação Vocacional destinam-se a 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. 

 

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. 

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; 
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- 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. 

 

CURSOS VOCACIONAIS – MATRIZ CURRICULAR 
9º VOC  A e B 

COMPONENTE DE FORMAÇÃO 
Total de 

horas 
Total de TL 

(45m) 

Carga 
Horária 

(TL=45m) 

N° de 

Módulos 

Geral 

Português 110 147 5 6 

Matemática 110 147 5 7 

Inglês 65 87 3 6 

Educação Física 65 87 3 6 

Subtotal 350 486   

Complementar 

História/Geografia 75 100 3 12 

Ciências Naturais 

Física e Química 
75 100 3 9 

Subtotal 150 200   

Desenvolvimento Pessoal 

e Social  

Mediação 

Escolar  

Competências Pessoais e 

Sociais 
100 133 4 6 

Orientação Escolar e 

Vocacional 
30 40 1 6 

Subtotal 130    

Atividade Vocacional* 

Eletricidade 120 160 10 6 

Jardinagem 120 160 10 6 

Carpintaria 120 160 10 6 

Apoio à infância 120 160 10 6 

Gastronomia 120 160 10 6 

TIC 120 160 10 6 

Subtotal 360    

Prática simulada* 

Eletricidade 70 93 8 - 

Jardinagem 70 93 8 - 

Carpintaria 70 93 8 - 

Apoio à infância 70 93 8 - 

Gastronomia 70 93 8 - 

TIC 70 93 8 - 

Subtotal 210    

Total 1200    

*O aluno escolhe 3 atividades vocacionais das 6 disponíveis. 
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3.2.6. Ensino Secundário 

 

3.2.6.1. Ensino Regular 

 

Cursos Científicos e Humanísticos 

Decreto-Lei 55/201 de 6 de julho e Portaria n.º 226-A/2018 de 7 agosto *. 
Decreto-Lei n.º 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 

C
id
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e
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 d

) 

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 

    

Física e Química A 3,5 3,5  

Biologia e Geologia 3,5 3,5  

Opções (b) - - 2 

Biologia    

Geologia    

Química    

Subtotal  10 10 9,5 

Pessoal e Social Educação Moral e Religiosa (c)  (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.  
(b) O aluno escolhe duas disciplinas anuais. 
(c) Disciplina de caráter facultativo. 
(d) De acordo com artigo 10.º da Portaria n.º 226-A/2018 de 7 agosto 

  



 
Projeto Curricular de Escola 2018/ 2019 

 
- 33 - 

 
Decreto-Lei 55/201 de 6 de julho e Portaria n.º 226-A/2018 de 7 agosto *. 

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

Curso Científico - Humanístico de Línguas e Humanidades 

Componente 

de formação 
Disciplinas 

C
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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 

Geografia A 3 3 - 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais 3 3 - 

Opções (b) - - 2 

Psicologia B  

Geografia C  
   

Sociologia    

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

Pessoal e 

Social 
Educação Moral e Religiosa (c) 

 
(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.  
(b) O aluno escolhe duas disciplinas anuais. 
(c) Disciplina de caráter facultativo. 
(d) De acordo com artigo 10.º da Portaria n.º 226-A/2018 de 7 agosto 

 
 
 

3.2.6.2.  Cursos Profissionais 

 
 

 
 

 
 

Portaria n.º 1316/2006, de 23 de novembro; Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 
Curso profissional de Técnico de Receção (C) 

 

Componentes 
de formação 

Disciplinas 

1
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Português 100 100 120 320 
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Sociocultural 
(d) 

Língua Estrangeira I (Continuação - 
Inglês) (b) 

75 72 73 220 

Área de Integração 74 74 72 220 

Tecnologias de Informação e 
comunicação 

100 --  --  100 

Educação Física 70 70 --  140 

Subtotal 419 316 265 1000 

Científica 

Economia  75 50 75 200 

Psicologia e Sociologia 68 75 57 200 

Matemática 100  --  -- 100 

Subtotal 243 125 132 500 

Técnica 

Comunicar em Francês, Inglês ou 
Alemão 

57 57 56 170 

Operações Técnicas de Receção 121 99 145 365 

Informação Turística e Marketing 111 72 112 295 

Administração, Contabilidade e 
Legislação 

116 70 84 270 

Formação em Contexto de Trabalho  -- 350 250 600 

Subtotal 405 648 647 1700 

 Total 1067 1089 1044 3200 
      

 

Língua Estrangeira II (Iniciação - 
Francês) 

75 72 73 220 

 
(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. 
(c) o curso deixou de ser oferta formativa da escola a partir do ano letivo 2017/18. 
As disciplinas da Componente Sociocultural, assim como, economia, da componente científica, são lecionadas em 
comum com o Curso Profissional de Técnico de Vendas.  

 

 

Portaria n.º 995/2007, de 28 de agosto; Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

Curso profissional de Técnico de Vendas (c) 

 
Componentes 
de formação 

 
Disciplinas 

1
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(a
) 

Sociocultural 
(d) 

Português 100 100 120 320 

Língua Estrangeira I 
(Continuação - Inglês) (b) 

75 72 73 220 

Área de Integração 74 74 72 220 

Tecnologias de 
Informação e 
comunicação 

100  -- --  100 

Educação Física 70 70  -- 140 

Subtotal 419 316 265 1000 
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Científica 
Matemática 135 84 81 300 

Economia  75 50 75 200 

Subtotal 210 134 156 500 

Técnica 

Vender 184 125 151 460 

Organizar e Gerir a 
Atividade 

121 78 116 315 

Comunicar em Vendas 106 78 56 240 

Comunicar em Francês  -- --  85 85 

Formação em Contexto 
de Trabalho 

 -- 350 250 600 

Subtotal 411 631 658 1700 

 Total 1040 1081 1079 3200 

  
    

 

Língua Estrangeira II 
(Iniciação - Francês) 

75 72 73 220 

 
(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. 
(c) o curso deixou de ser oferta formativa da escola a partir do ano letivo 2017/18. 
As disciplinas da Componente Sociocultural, assim como, economia, da componente científica, são 
lecionadas em comum com o Curso Profissional de Técnico de Receção. 
 

 

Portaria n.º 1287/20086 de 21 de novembro; Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de 

julho 

Curso profissional de Técnico de Turismo Rural e Ambiental 

 

Componentes de 
formação 

Disciplinas 
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Total 
horas (a) 

Sociocultural 

Português 100 100 120 320 

Língua Estrangeira I 
(Continuação - Inglês) 

75 72 73 220 

Área de Integração 74 74 72 220 

Tecnologias de 
Informação e 
comunicação 

100 --  --  100 

Educação Física 70 70 --  140 

Subtotal 419 316 265 1000 

Científica 

Geografia  -- 66 134 200 

História e Cultura das 
Artes 

116 84  -- 200 

Matemática  100  --  -- 100 

Subtotal 216 150 134 500 

Técnica 
Ambiente e 
Desenvolvimento Rural 

141 101 132 374 
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Turismo e Técnicas de 
Gestão 

162 107 113 382 

Técnicas de 
Acolhimento e 
Animação 

114 63 82 259 

Comunicar em Inglês  -- --  85 85 

Formação em Contexto 
de Trabalho 

 -- 350 250 600 

Subtotal 417 621 662 1700 

 Total 1052 1087 1061 3200 
      

 

Língua Estrangeira II 
(Iniciação - Francês) 

75 72 73 220 

 
(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 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 Sociocultural, ou ser 
iniciada uma Língua Estrangeira III. 
(c) O curso deixou de ser oferta formativa da escola a partir do ano letivo 2018/19. 

 

 

3.2.6.3  Programa Formativo de Inserção de Jovens tipo 4 (PROFIJ IV) 

 

 

Destinatários 

Os alunos que pretendam ingressar num curso de formação profissional de 
nível IV (tipo 4) têm de ser detentores do 9.º ano de escolaridade ou 
equivalente. Para além disso, apenas podem ser candidatos ao ingresso nos 
cursos de formação profissional os jovens que se encontrem numa das 
seguintes condições: 
a) Pretendam a conclusão da sua escolaridade obrigatória através de uma via 
eminentemente prática e com formação em contexto de trabalho; 
b) Pretendam um ingresso direto no mercado de trabalho através da obtenção 
de um diploma ou de uma qualificação profissional; 
c) Tenham ingressado precocemente no mercado de trabalho com níveis 
insuficientes de escolarização ou sem qualificação profissional e pretendam 
melhorar a sua situação habilitacional; 
d) Não tendo concluído a escolaridade obrigatória, estejam em risco de 
abandono escolar ou de insucesso repetido; 
e) No caso dos cursos de formação profissional de nível IV, apresentem idade 
igual ou inferior a 22 anos, à data de início do ano escolar. 

Objeto e 

âmbito 

O PROFIJ é uma modalidade de ensino que visa a qualificação de jovens e a 
sua inserção no mercado de trabalho, através de uma estratégia pedagógica 
que aproxima o jovem, a escola e a entidade enquadradora e constitui um dos 
pilares fundamentais do plano regional do emprego. Os cursos de formação 
inseridos no PROFIJ visam dinamizar a oferta educativa e formativa, 
constituindo uma alternativa ao ensino regular e profissionalmente 
qualificante. 
A seleção dos candidatos em relação aos cursos de formação profissional tem 
por base um processo de seleção e de orientação escolar e profissional a 
desenvolver pelo Serviço de Psicologia e Orientação em colaboração com o 
Conselho Executivo e com o coordenador dos cursos de formação profissional. 
Os itinerários formativos, cujos referenciais curriculares constam dos anexos 
II, III, IV e V da Portaria n.º 52/2016 de 16 de junho de 2016, privilegiam uma 
estrutura curricular acentuadamente profissionalizante, adequada aos níveis 
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de qualificação visados, que respeita a especificidade das respetivas áreas de 
formação e habilita para o exercício profissional ao nível proposto, e 
compreendem as seguintes componentes de formação:  
a) componente de formação sociocultural; 
b) componente de formação científica; 
c) componente de formação tecnológica; 
d) componente de formação prática em contexto de trabalho. 

Constituição 

das turmas 

Os cursos são organizados em turmas entre 10 e 25 alunos, admitindo 
excecionalmente 30: 
a) em caso da lecionação de UFCD da componente de formação tecnológica 
de caráter eminentemente prático, a escola pode proceder ao desdobramento 
equitativo da turma em turnos, mediante fundamentação da Escola e 
autorização excecional da direção regional competente em matéria de 
educação, desde que estes não impliquem grupos com número inferior a 12 
alunos; 
b) Quando constituídas turmas que não cumpram o mínimo de 15 alunos, nos 
domínios de formação da componente sociocultural e científica, sempre que 
possível, deve proceder-se à junção de turmas. 
As duas turmas do 11.º ano (“Animador Sociocultural” e de “Técnico 
Administrativo”) encontram-se nesta situação. 

Assiduidade 

Para efeitos de conclusão com aproveitamento:  
a) na componente de formação sociocultural e científica, o aluno não pode 
ultrapassar, em cada ano letivo, o número de faltas injustificadas equivalente 
ao dobro do número de horas semanais previsto no horário semanal do aluno 
para o respetivo domínio de formação;  
b) na componente de formação tecnológica, nos cursos de nível IV, a falta de 
assiduidade dos alunos não pode ser superior a 10% da carga horária da 
respetiva unidade de formação (UFCD);  
c) na componente de formação prática em contexto de trabalho, tem de ser 
cumprida a totalidade da carga horária. Quando num ano do curso, por motivos 
devidamente comprovados, o aluno não complete a totalidade da carga horária 
da formação prática em contexto de trabalho prevista para aquele ano poderá, 
excecionalmente, completar a mesma no ano letivo seguinte. 

Componentes 

de Formação 

A componente de formação sociocultural (organizada em diferentes domínios 
de formação) destina-se a conferir as competências académicas, pessoais e 
sociais imprescindíveis à integração cívica e profissional, atendendo à 
preparação do futuro profissional para o acompanhamento das mudanças 
tecnológicas e de emprego. 
A componente de formação científica (organizada em diferentes domínios de 
formação) visa a aquisição de saberes e competências na área das ciências 
aplicadas numa lógica transdisciplinar e transversal no que se refere às 
aprendizagens de carácter instrumental. Inclui a aquisição de competências 
na área da matemática aplicada ao desempenho de uma determinada 
profissão, bem como de uma ou mais disciplinas específicas subjacentes ao 
exercício da mesma. 
A componente de formação tecnológica (organizada em diferentes unidades 
de formação de curta duração - UFCD) é estruturada em torno de referenciais 
de formação constantes do Catálogo Nacional de Qualificações e visa a 
aquisição de saberes e competências no domínio das tecnologias específicas 
de uma dada área profissional, uma vez que é composta por um conjunto de 
conhecimentos e capacidades necessários à obtenção das competências que 
definem a qualificação profissional visada. 
A componente de formação prática (Formação Prática em Contexto de 
trabalho – FPCT) é estruturada num plano individual de formação a 
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desenvolver em contexto de trabalho, visando a obtenção de experiência 
profissional facilitadora da inserção profissional, bem como a integração 
gradual do aluno no ambiente laboral. 

Orientações 

curriculares 

das 

componentes 

de formação 

Componente sociocultural e científica - Cursos de Aprendizagem (programas 
do IEFP); Componente de formação tecnológica - referenciais de formação 
associados ao Catálogo Nacional de Qualificações; 
Disciplina de Educação Física dos cursos de nível IV (tipo 4) - Cursos de 
Educação e Formação (CEF). 

Carga horária 

Apresenta duração até 3595 horas, correspondentes a um máximo de 103 
semanas de lecionação, incluindo a formação prática em contexto de trabalho. 
A carga horária dos diferentes domínios de formação da componente de 
formação sociocultural e da componente de formação científica é a definida 
para os Cursos de Aprendizagem. 
A carga horária das UFCD da componente de formação tecnológica é a 
constante dos respetivos referenciais de formação associados ao Catálogo 
Nacional de Qualificações. 
A duração semanal do regime dos cursos não pode ultrapassar as 35 horas, 
com exceção do período de formação prática em contexto de trabalho, cuja 
duração deve ser ajustada ao horário de funcionamento da entidade 
enquadradora da formação. 
A duração diária não pode ultrapassar as 7 horas de trabalho, à exceção do 
período em que decorre a formação prática em contexto de trabalho, a qual 
não deverá ultrapassar as 8 horas de trabalho. 

Avaliação A avaliação assume as vertentes formativa e sumativa. 

Aprovação 

Em cada ano do curso a média de cada uma das componentes de formação 
tem de ser igual ou superior a 10 valores. 
A classificação da componente de formação prática em contexto de trabalho 
não pode, no final de cada ano do curso, ser inferior a 10 valores. 
A classificação da PAF tem de ser igual ou superior a 10 valores. 
Nas componentes de formação sociocultura e científica, em cada ano do curso 
o aluno pode obter a classificação mínima de 8 valores num domínio de 
formação, em cada uma das componentes sociocultural e científica. Na 
componente de formação tecnológica, em cada ano do curso, o aluno poderá 
obter uma classificação mínima de 8 valores, em duas UFCD desde que o 
número de UFCD nessa componente seja igual ou superior a oito. Considera-
se que o aluno concluiu o itinerário formativo com aproveitamento quando a 
classificação final do curso (CFC) for igual ou superior a 10 valores. 

Qualificação 

Habilitação 

Os cursos PROFIJ IV conferem uma dupla: habilitação académica equivalente 
ao 12.º ano de escolaridade e uma qualificação profissional de nível IV. Deste 
modo, os cursos de nível IV assentam nos referenciais de formação dos cursos 
de aprendizagem, constantes do Catálogo Nacional de Qualificações, 
enfatiza-se a aposta na convergência dos conteúdos ministrados. 

Prosseguimen-

to de estudos 

Os alunos que concluam com aproveitamento um curso de formação 
profissional de nível IV, para efeitos de prosseguimento de estudos, no ensino 
superior devem cumprir os requisitos previstos na regulamentação de acesso 
ao ensino superior. 
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Curso Profij Nível IV – Animador Sociocultural 

Código de Referencial de Formação – 762176 

Área de Formação 762 - Trabalho Social e Orientação 

Componente 
de Formação 

Áreas de Competências / 
Domínios de Formação 

UFCDs TOTAL 
1.º ano 2.º ano 3.º ano 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Sociocultural 

Língua 
Cultura e 

Comunicação 

Viver em 
Português 

 100 100 75 275 

955 

Comunicar em 
Língua Inglesa/ 

Francesa 

 75 75 50 200 

  TIC  50 50  100 

Cidadania e 
Sociedade 

Mundo Atual  50 50  100 

Desenvolvimento 
Social e Pessoal 

 50 50  100 

Educação Física  68 56 56 180 

Científica 
Ciências 
Básicas 

Matemática e 
Realidade 

 75 50 75 200 
400 

Psicologia e 
Sociologia 

 50 50 100 200 

Tecnológica/ 
Tecnologias 

Área 1 

4251 - A comunidade  partilha e pertença 25   

375 

1250 

4252 A família como realidade cultural 25   

4253 Organizações de apoio à comunidade 25   

4254 Integração social e trabalho 25   

4255 Desenvolvimento pessoal e social - o papel da 
escola 

25   

4256 Juventude e grupo de pares 25   

4257 Cidadania e globalização 25   

4258 Direito social  25  

4259 
Inter. sociocultural e representação social da diferença 

 25  

4260 Trabalho de projeto comunitário  fundamentos  50  

4261 Trabalho de projeto comunitário  metodologia   50 

4262 Trabalho de projeto comunitário  avaliação   50 

Área 2 

4263 Corpo e movimento 25   

400 

4265 Mundo dos sons 25   

4267 Jogo dramático 25   

4268 Corpo e gesto 25   

4270 Expressão vocal e instrumental 25   

4271 Oficina de expressão dramática 25   

4272 Corpo e simbolismo  25  

428939 O jogo  25  

4273 Atelier musical  25  

4275 Quotidiano cénico  25  

4285 Música, som e meios técnicos   25 

4292 Animação para a terceira idade   25 

4293 Intervenção em espaços culturais   25 

4295 Animação turística e desportiva   25 

4294 Animação ambiental e de património   25 

4287 Arte, património e tradição   25 

Área 3 

4276 História da animação sociocultural 25   

425 

4277 Animação sociocultural e deontologia 25   

4278 Animador - perfil e estatuto profissional 25   

4279 Animação sociocultural  áreas de intervenção 50   

4280 Animação sociocultural  contextos e práticas 50   

4266 Comunicação visual  50  

4269 Oficina de expressão plástica  50  

4274 Comunicação visual  fotografia e vídeo   25 

4264 Expressão plástica  técnicas e materiais   25 

4281 Projeto de animação sociocultural -
 implementação 

  50 

4282 Projeto de animação sociocultural  avaliação   50 

Área 4 4283 Saúde e socorrismo 25   50 
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0349 Ambiente, Seg., Higiene e Saúde no Trabalho -
 conceitos básicos 

25   

Prática Formação Prática em Contexto de Trabalho (600 – 840)  300 300 600 

TOTAL 1068 1081 1056 3205 

As disciplinas da Componente Sociocultural, assim como, matemática e realidade e psicologia e sociologia, da 

componente científica, são lecionadas em comum com o Curso Profij de Técnico de Administrativo. 

 

Curso Profij Nível IV – Técnico Administrativo 

Código de Referencial de Formação – 346035 

Área de Formação 346 - Secretariado e Trabalho Administrativo 

 

Component
e de 

Formação 

Áreas de Competências / 
Domínios de Formação 

UFCDs 

Planificação Trianual 

TOTAL 1.º ano 2.º ano 3.º ano 

2017/201
8 

2018/201
9 

2019/202
0 

Sociocultur
al 

Língua 
Cultura e 

Comunicaçã
o 

Viver em 
Português 

 100 100 75 
27
5 

955 

Comunicar em 
Língua Inglesa/ 

Francesa 

 75 75 50 
20
0 

TIC  50 50  10
0 

Cidadania e 
Sociedade 

Mundo Atual  50 50  10
0 

Desenvolviment
o Social e 
Pessoal 

 50 50  10
0 

Educação Física  68 56 56 
18
0 

Científica 
Ciências 
Básicas 

Matemática e 
Realidade 

 75 50 75 
20
0 

400 
Psicologia e 
Sociologia 

 50 50  10
0 

Economia    100 
10
0 

Tecnológica
/ 

Tecnologias 

Área 1 

0649 Estrutura e comunicação organizacional 50   

40
0 

112
5 

0651Técnicas de digitação 50   

6225 Técnicas de normalização documental 25   

0653 Arquivo  organização e manutenção 25   

0704 Atendimento  técnicas de comunicação 25   

0755 Processador de texto  funcionalidades avançadas  25  

0656 Técnicas documentais em língua portuguesa  50  

0661 Circuito documental na organização  25  

0654 Ficheiros de contactos  organização e manutenção   25 

0695 Gestão informatizada de documentos   50 

1602 Gestão de reclamações e conflitos com 
clientes/fornecedores 

  50 

Área 2 

0563 Legislação comercial 25   

52
5 

6223 Direito aplicado às empresas  algumas especificidades 25   

0670 Contrato de compra e venda 25   

0668 Ficheiros de armazém e contas correntes 25   

0672 Gestão económica das compras 25   

0571 Aplicações informáticas de gestão  área comercial 25   

0666 Noções básicas de fiscalidade e impostos sobre o 
consumo 

50   

6227 Tributação das pessoas coletivas (IRC) 25   

6222 Introd. ao código de contas e normas contabilísticas  25  

6214 Sistema de Normalização Contabilística  25  

6216 Modelos de demonstrações financeiras  50  

0664 Aplicações informáticas de contabilidade  25  

0673 Controlo de tesouraria   25 

0674 Função pessoal  legislação laboral   25 

0676 Legislação fiscal na função pessoal   25 

8534 Sistema de segurança social   25 
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0677 Recursos humanos  processos de recrutamento, seleção 
e admissão 

  25 

0678 Recursos Humanos - processamento de vencimentos   25 

6736 Recursos humanos – relatório único   25 

Área 3 

8600 Competências empreendedoras e técnicas de procura 
de emprego 

  25 
10
0 7853 Ideias e oportunidades de negócio   50 

7854 Plano de negócio – criação de micronegócios   25 

Área 4 
0658 Língua inglesa  comunicação administrativa 50   10

0 0659 Língua inglesa  documentação comercial  50  

Prática Formação Prática em Contexto de Trabalho (600 – 840)  300 300 600 

TOTAL 968 1056 1056 3080 

 
 

Curso Profij Nível IV – Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

Código de Referencial de Formação - 812188 / Área de Formação 812 - Turismo e Lazer 

Componente 
de Formação 

Áreas de 
Competências / 

Domínios de 
Formação 

UFCDs Planificação Trianual TOTAL 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Sociocultural 

Língua Cultura e 
Comunicação 

 

Viver em Português   
 

100  100  75 275 955 

Comunicar em Língua 
Inglesa/ Francesa 

 
 

75  75 50 200 

TIC 
 

50  50   100 

Cidadania e 
Sociedade 

Mundo Atual 
 

50 50   100 

Desenvolvimento Social e 
Pessoal 

 
 

50 50 
 

100 

Educação Física  
 

68 56 56 180 

Científica Ciências Básicas 

Matemática e Realidade   
 

75 50 75 200 400 

Francês 
 

100   
 

  
 

100 

Economia 
 

  50   50 

Sociologia 
  

  50 50 

Tecnológica 

Área 1 4326 - Património artístico e cultural 50     50 1375 

Área 2 

4322 - Tipos e técnicas de animação 50     150 

4332 - Animação turística 25     

4333 - Planeamento e organização de projetos de 
animação 

50     

3496 - Técnicas de animação turística 25     

Área 3 

4312 - Turismo: evolução, conceitos e classificações 25     475 

4324 - Legislação turística 25     

4325 - Componentes e operações do turismo 50     

4336 - Instrumentos para a criação de projetos e 
empresas turísticas 

50     

4327 - Itinerários e circuitos turísticos 25     

3479 - Procura e oferta turística   50   

3483 - Imagem pessoal e comunicação com o cliente   50   

4329 - Qualidade no serviço turístico turismo rural    50   

4331 - Planeamento turístico e impactos do turismo     50 

0704 - Atendimento - técnicas de comunicação     25 

7853 - Ideias e oportunidades de negócio     50 

7854 - Plano de negócio – criação de micronegócios     25 

Área 4 

4300 - Organização biológica - da célula à biosfera 25     275 

4301 - Sistemática dos seres vivos 50     

4302 - Estrutura e dinâmica dos ecossistemas 25     

4303 - Ambiente e recursos naturais 25     

5265 - Educação Ambiental 25     

4306 - Caracterização da atividade agrária   25   

4310 - Diversidade agrária regional   50   

4314 - Direito e política do ambiente   25   

4316 - Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável   25   

Área 5 4317 - Empresa - ferramentas clássicas de gestão   25   200 
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4318 - Contabilidade - princípios contabilísticos   25   

4360 - Fiscalidade   25   

4320 - Gestão e análise financeira     25 

4328 - Marketing turístico     50 

4335 - Valorização e empreendedorismo rural     50 

Área 6 

3478 - Geografia do Turismo     50 175 

4304 - Ordenamento do território     25 

4305 - Áreas protegidas     25 

4309 - Atividade económica     50 

4323 - Organização institucional do turismo     25 

Área 7 

4311 - Sociologia do lazer   25   50 

8599 - Comunicação assertiva e técnicas de procura de 
emprego 

  25   

FPCT   100 200 300 600 

TOTAL 1193 1081 1056 3330 

 

 
Curso Profij Nível IV – Técnico de Desporto  

Código de Referencial de Formação - 813353 / Área de Formação 813 - Desporto 

 
Componente 
de Formação 

Áreas de Competências / Domínios 
de Formação 

UFCDs Planificação Trianual TOTAL 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

2018/19 2019/20 2020/21 

Sociocultural 

Língua 
Cultura e 

Comunicaç
ão 

Viver em Português 
 

100 100  75 275 955 

Comunicar em Língua 
Inglesa/ Francesa 

 
75 75 50 200 

TIC 
 

50 50 
 

100 

Cidadania e 
Sociedade 

Mundo Atual 
 

50 50 
 

100 

Desenvolvimento 
Social e Pessoal 

 
50 50 

 
100 

Educação Física 
 

68 56 56 180 

Científica 
Ciências 
Básicas 

Matemática e 
Realidade 

6672 - Organização, análise da informação e probabilidades 50     200 400 
6673 - Operações numéricas e estimação 25     

6674 - Geometria e trigonometria   50   

6675 - Padrões, funções e álgebra     25 

6676 - Funções, limites e cálculo diferencial     50 

Economia 

6700 - Agentes económicos e atividades económicas 25     100 
6701 - Funcionamento da atividade económica 25     

6702 - Estado como regulador da atividade económica   25   

6703 - Economia portuguesa em contexto internacional   25   

Sociologia 

6732 - Sociologia e realidade social     25 100 
6733 - Processo de socialização e identidade cultural     25 

6734 - Vida em sociedade     25 

6735 - Dinamismo e heterogeneidade das sociedades modernas     25 

 

Área 1 

9453 - Step - a aula 50     250 1200 
9454 - Ginástica aeróbica  a aula 50     

9455 - Step  montagem coreográfica 50     

9456 - Ginástica aeróbica  montagem coreográfica 50     

9457 - Ginástica localizada  a aula 25     

9458 - Ginástica localizada  metodologia 25     

Área 2 

9439 - Andebol – iniciação 25     125 
9443 - Rugby  iniciação 25     

9447 - Natação – adaptação ao meio aquático 25     

9459 - Cardiofitness e musculação  equipamentos e exercícios 25     

9460 - Cardiofitness e musculação  o treino 25     

Área 3 

9434 - Pedagogia do desporto 25     300 
9435 - Didática do desporto 25     

9436 - Psicologia do desporto - aprendizagem e desenvolvimento 
humano 

25     

9438 - Teoria e metodologia do treino desportivo 50     

9444 - Voleibol  iniciação   25   

9516 - Voleibol - A técnica no voleibol    25   

9517 - Voleibol - A tática coletiva   25   

9450 - Escalada e manobras de cordas     50 
   9451 - Orientação aplicada     50 

Área 4 
9448 - Ténis  iniciação     50 75 
9449 - Ténis de mesa     25 

Área 5 
9442 - Hóquei em patins  metodologia da patinagem   50   150 
9452 - Remo     25 
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7250 - Ética e deontologia no desporto     25 

8628 - Metodologia das atividades body & mind     50 

Área 6 

9437 - O corpo humano  nutrição e doping   50   175 
9446 - Atletismo  iniciação   25   

7245 - Atividade física em populações especiais   25   

9440 - Basquetebol  iniciação   25   

9494 -Basquetebol  tática individual   25   

9495 - Basquetebol  tática coletiva   25   

Área 7 

9445 - Ginástica  elementos técnicos gerais   25   125 
4289 - O jogo   25   

9441 - Futebol  iniciação     25 

9499 - Futebol – metodologia do treino     25 

9500 - Futebol – tecnicotática     25 

FPCT   100 200 300 600 

TOTAL 1118 1031 1006 3155 

 
Curso Profij Nível IV – Técnico de Ação Educativa 

Código de Referencial de Formação - 761175 / Área de Formação 761 - Serviços de 

Apoio a Crianças e Jovens 

Componente 
de Formação 

Áreas de Competências / 
Domínios de Formação 

UFCDs Planificação Trianual TOTAL 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

2018/19 2019/20 2020/21 

Sociocultural 

Língua 
Cultura e 

Comunicação 
 
 

Viver em 
Português 

 
100 100 75 275 955 

Comunicar 
em Língua 

Inglesa/ 
Francesa 

 
75 75 50 200 

TIC 
 

50 50 
 

100 

Cidadania e 
Sociedade 

Mundo Atual 
 

50 50 
 

100 

Desenvolvim
ento Social e 

Pessoal 

 
50 50 

 
100 

Educação 
Física 

 
68 56 56 180 

Científica 
Ciências 
Básicas 

Matemática e 
Realidade 

 
75 50 75 200 400 

Psicologia 

 
50 50 

 
100 

Sociologia 
   

100 100 

 

Área 1 

3273 - Prevenção de doenças e de acidentes na infância 50     300 107
5 3274 - Primeiros socorros  tipos de acidentes e formas de atuação 50     

3280 - Espaços, materiais e equipamentos -
 creche e jardim de infância 

  25   

3283 - Evolução e desenvolvimento infantil   50   

3284 - Higiene, saúde e segurança da criança   25   

3295 - Higienização e manutenção de materiais e equipamentos 
específicos 

    50 

3288 - Planificação de atividades de tempos livres  higiene e saúde     25 

3289 - Planificação de atividades de tempos livres  refeições     25 

Área 2 

3267 - Saúde mental infantil 25     275 

3270 - Modelos psicológicos e fases do desenvolvimento da criança 50     

3271 - Desenvolvimento da criança 50     

3272 - 
Processo de comunicação e formas relacionais e pedagógicas da 
criança 

  50   

3276 - Modelos pedagógicos   25   

3281 - Atividades pedagógicas do quotidiano da criança     25 

3282 - Planificação de atividades pedagógicas e gestão do tempo     50 

Área 3 

3244 - Acompanhamento de crianças  técnicas de animação 50     300 

3285 - Técnicas de animação  comunicação e expressão não verbal 50     

3286 - Técnicas de animação  expressão verbal 50     

3278 - Expressão plástica e musical   50   

3279 - Expressão dramática, corporal, vocal e verbal   50   

3287 - Planeamento e desenvolvimento de atividades de tempos 
livres 

  50   
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Área 4 

3290 - Crianças com necessidades específicas de educação (NEE)   50   200 

3291 - Formas de intervenção precoce em crianças com NEE   25   

3292 - Desenvolvimento sexual de crianças com NEE     25 

3293 - Intervenção pedagógica em crianças com NEE     50 

3294 - Atividades pedagógicas com crianças com NEE     50 

FPCT 

3275 - Acompanhamento em creche e jardim de infância  técnicas 
pedagógicas (50h) 

100 200 300 600 

3277 - Acompanhamento em creche e jardim de infância  áreas de 
conteúdo (50h) 

  

TOTAL 993 1081 956 3030 

 

 

4. Organização das Aulas/Horários dos Alunos 

 

No Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico, apenas para os 3º e 4º anos, 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 13:15m. Todavia, nos1º e 2ºanos, cujos docentes 

terão de deslocar-se para formações, o horário das aulas decorre entre as 9h e as 15h, com 

interrupção para almoço entre as 12h e as 13h. 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; Expressão Físico-motora; Educação Moral 

Religiosa Católica; Educação Musical (2ºano); Expressão Plástica. 

 
Regime Normal – 1º Ciclo 

 

 1.º e 2.º 3.º e 4.ºanos 

Períodos Horas Horas 

Manhã 9:00m às 10:30m 9:00m às 10:30m 

Intervalo 10:30m às 11:00m 10:30m às 11:00m 

Manhã 11:00m às 12:00m 11:00m às 12:00m 

Almoço 12:00m às 13:00m 12:00m às 13:15m 

Tarde 13:00m às 15:00m 13:15m às 15:15m 

 

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

diferentes áreas curriculares, nas turmas do 1ºCiclo, é dada 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. Na medida do 

possível, coloca-se as Expressões no período da tarde, nas turmas com alunos que 

pertencem à UNECA Socioeducativa.   
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 Nos 2º e 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 momentos de 20 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 possibilidade de poderem frequentar 

as Atividades Desportivas Escolares à quarta-feira à tarde, se assim optarem por o fazer, 

pois não tem carácter obrigatório.  

Nos cursos Profissionais, PROFIJ IV e de Formação Vocacional os alunos têm aulas 

à quarta-feira à tarde, pois têm um currículo específico a cumprir, e cumprem o horário do 

regime Normal – 2º/3º Ciclos e Secundário. Nas turmas dos cursos de Formação 

Profissionalizante (8º ano) o horário funciona da mesma forma que os cursos Profissionais, 

PROFIJ IV e de Formação Vocacional. 

 O curso especializado em Desporto, desenvolvido no 2.º ciclo, decorre à segunda-

feira, das 15:25m às 16:55m. 

Nos horários dos alunos já estão incluídas as aulas dos apoios educativos de Inglês, 

Português e Matemática, bem como a tutoria, quando os mesmos beneficiam destas 

medidas de apoio educativo, e existem docentes para ministrar os mesmos. 

 
Regime Normal – 2º /3º Ciclos e Secundário 

 

Períodos Distribuição Horário 

Manhã 

Tempo letivo 8:30m  -  10:00m 

Intervalo 10:00m  -  10:20m 

Tempo letivo 10:20m  - 11:50m 

Intervalo 11:50m  -  12:00m 

Tempo letivo 12:00 m -  13: 30m 

Tarde 

Intervalo 13:30m  -  13:45m 

Tempo letivo 13:45m  -  15:15m 

Intervalo 15:15m  -  15:25m 

Tempo letivo 15:25m  -  16:55m 

 
As turmas de TPCA (Turmas de Projeto Curricular Adaptado) do 1ºCiclo (2º e 4ºano), 

Ocupacional (6ºano), e TVA (Transição para a Vida Ativa) têm aulas desde as 8:30m até às 

13:30m. 

A turma do curso de Pré-Profissionalização do 5º ano tem três tardes livres enquanto 

a do 6ºano tem todas as tardes livres. 
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5. Organização da Unidade Orgânica 

 
5.1. Alunos 

 
5.1.1. Alunos dos Núcleos Escolares 

 
  

 
 

5.1.2. Alunos da Escola Sede 

 
 

TPCA 
a) 

PEREE 
g) 

2º Ano 4º Ano 8º Ano 
OP2 
b) 

TVA 
c) 

OCUP 
 d) 

PP 
e) 

FP 
f) 

VOC 
 h) 

1 11 6 4 7 7 21 10 29 

 
a)Turmas de Projeto Curricular Adaptado 
b) Programa Oportunidade 2 
c)Programa Despiste e Orientação Vocacional – Transição para a Vida Ativa 
d) Programa Ocupacional 
e)Programa de Pré-profissionalização 
f) Programa de Formação Profissionalizante 
g)Programas Específicos do Regime Educativo Especial 
h)Ensino Vocacional-3º ciclo 

 

ENSINO BÁSICO REGULAR ENSINO SECUNDÁRIO 

5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 10ºano 11º ano 12º ano 

78 103 102 83 70 
i) k) i) j) k) i) j) 

78 74 71 13 20 70 15 

 
i)Cursos científicos humanísticos 
j)Cursos Profissionais 
k) Cursos PROFIJ IV-TIPO 4 

 

 

 

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

EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa 34 13 15 13 12 87 

EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira 37 22 32 33 33 157 

EB1/JI Professor António dos S. Botelho 
62 48 49 37 42 238 

Total 133 83 96 83 87 482 

      

Número Total de Alunos (Pré-escolar e 1.º ciclo) 482 

Número Total de Alunos (Programa Oportunidade, 2.º, 3.º ciclos e secundário) 876 

Número Total de Alunos (Unidade Orgânica) 1358 
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5.2. Pessoal Docente 

 

5.2.1. Pessoal Docente dos Núcleos Escolar 

 
 
 

N.º de Docentes 
Titulares 

N.º de Docentes de apoio 
regular 

N.º de Docentes apoio NEE 

Grupos Grupos Grupos 

 
 

100 110 Total 100 110 
DA  

a) b) 
Total 100 101 110 111 Total 

EB1/JI Francisco de Medeiros 
Garoupa 

2 4 6 1 1 2+2 6 --- --- --- --- --- 

EB1/JI Padre Manuel Ernesto 
Ferreira 

2 7 9 --   2 2+2 6 --- --- --- 1 1 

EB1/JI Professor António dos 
Santos Botelho 

4 10 14 1 3 2+2 8 --- 1* --- 2 3 

 

a)Dois professores de apoio (DA) de matemática dão apoio a estas três escolas 
b)Dois professores de apoio (DA) de português dão apoio a estas três escolas 
* Docente Ensino Especial-UNECA, abrange alunos de todos os núcleos- 

 
 
 

5.2.2. Pessoal Docente da Escola Sede 

 

N.º de Docentes Grupo 

1 101 

4 110 

1 111 

5 200 

1 210 

7 220 

8 230 

5 240 

4 250 

5 260 

2 290 

9 300 

5 320 

5 330 

5 400 

4 410 

7 420 

1 430 

11 500 

5 510 

9 520 

2 530 

2 550 

2 600 

1 610 

7 620 

2 700 

Número Total de Docentes (Núcleos Escolares) 53 
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5.3. Pessoal Não Docente 

 
5.3.1. Pessoal Não Docente dos Núcleos Escolares 

 
 

 

 

 

 

5.3.2. Pessoal Não Docente da Escola Sede 
 

 

a) Uma das psicólogas encontra-se em mobilidade por afetação interna temporária no Comissariado dos Açores para a infância 

 

 

 

6. Desdobramento e Pares Pedagógicos 

 

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

Tecnológica, Educação Musical, Educação Física é dinamizado por docentes do 2º Ciclo. As 

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

Número Total de Docentes (EBS Vila Franca Campo) 120 

Número Total de Docentes Unidade Orgânica 173 

N.º de Pessoal Não Docentes Quadro da 
Escola 

C.T.T.S  
RECUPERAR 

 
 

Total 

EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa 4 -- --- 4 

EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira 4 -- --- 4 

EB1/JI Professor António dos Santos Botelho 8 2 --- 10 

Número Total de Não Docentes (Núcleos Escolares) 18 

Assistentes operacionais Assistentes Técnicos 
Chefe 

administ. 
Escolar 

Técnico 

diag. 

Terapêutico 

Técnicos 

Superiores 

Quadro 
da 

Escola 
C.T.T.S RECUPERAR 

Cont. 
Tempo 
Indet. 

RECUPERAR ESTAGIAR T  
 

Cont. 
Tempo 
Indet. 

Cont. 
Tempo 
Incerto 

30 4  13 1 2 1 1 2 a) 1 

Número Total de Não Docentes (escola sede) 55 

Número Total de Não Docentes (Unidade Orgânica) 73 
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Na turma de Transição para a Vida Ativa o ensino das áreas curriculares Educação 

Visual e Tecnológica, Educação Musical, Educação Física e Inglês é dinamizado 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 4º ano, será um docente do 1º Ciclo a lecionar 

todas as disciplinas, excluindo-se Inglês, Educação Física e Educação Visual e Tecnológica 

que são lecionadas por docentes do 2º Ciclo. 

No 2º Ciclo (5º e 6º anos) a lecionação de Educação Visual e Tecnológica e Cidadania 

estará a cargo de dois professores (par pedagógico). 

No 7º e 8º ano de escolaridade, a área curricular oferta da escola – Educação Musical 

ou Teatro – e a disciplina de Educação Tecnológica funcionam em regime de desdobramento 

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

dois docentes, apenas no 9ºano. 

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. Em turmas com menos de vinte alunos não é feito este 

desdobramento. 

No ensino Secundário, existe o regime de desdobramento quando, na turma, há mais 

de vinte alunos inscritos, o que só acontece em Biologia (12ºano). 

 

 

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 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 



 
Projeto Curricular de Escola 2018/ 2019 

 
- 50 - 

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 vários 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 17/2015/A, de 22 de junho, referindo como principais finalidades desde a 

superação de dificuldades de aprendizagens de caráter temporário existentes, à prevenção 
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da exclusão e do abandono escolar precoce, integração na comunidade escolar, prevenção 

de comportamentos 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 

 
 

No pré-escolar desempenham funções de apoio educativo e apoio pedagógico 

personalizado 2 educadoras de infância, uma com alunos do Núcleo de Educação Especial 

e a outra a dar apoio a uma turma e a fazer os tempos de redução para amamentação da 

educadora titular da turma. 

No 1.º ciclo desempenham funções de apoio educativo 11 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 quatro são Prof DA – 

Professores qualificados na resolução de dificuldades de aprendizagem, na área de 

Português e de Matemática. De referir ainda que quatro docentes usufruem de redução de 

8 horas letivas por antiguidade. 
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O número de horas das Atividades Letivas e Não Letivas encontra-se distribuído pelas 

diversas modalidades de apoio educativo, salvaguardando-se que, para atingir as 

finalidades definidas, colaboram todos os membros da comunidade educativa, 

nomeadamente os seguintes serviços especializados de apoio educativo: 

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

• Núcleo de Educação Especial; 

• Equipa Multidisciplinar de Apoio Socioeducativo; 

• Sala de Acompanhamento Disciplinar; 

• Apoio e Acompanhamento na Biblioteca; 

• Salas de Estudo do Ensino Básico e do Ensino Secundário; 

• Tutorias 

 
 

 

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; 

• Aulas de recuperação; 

• Ensino específico da língua portuguesa para alunos de países estrangeiros; 

 

Consideram-se, ainda, medidas de apoio educativo: 
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• Materiais didáticos e de apoio pedagógico; 

• Apoio social escolar; 

• Apoio em situações de internamento hospitalar prolongado ou em 

convalescença no domicílio. 

 

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 ao 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.  

No 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 nas AEL, nas AE e, finalmente, a outro 

docente com tempos disponíveis na mesma área curricular. Em último caso, recorrer-se-á a 
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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. 

 

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. 

 

Tutorias – Pretende-se ajudar os alunos em risco de desorganização do percurso 

escolar, a manter o rumo e a construir o seu próprio projeto de aprendizagem, promovendo 

a autonomia, a capacidade de superar fracassos, a sociabilidade, a perseverança, a 

determinação, o gosto pela escola, a estabilidade emocional, a curiosidade, a criatividade, o 

apoio a estratégias de estudo, a orientação e o aconselhamento. A ação de tutoria deverá 

ser entendida como uma dinâmica colaborativa em que intervêm diferentes atores (alunos, 

docentes e encarregados de educação) com diferentes graus de implicação, de forma a 
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resolver dificuldades de aprendizagem dos alunos, de facilitar a sua integração na escola e 

na turma e de atenuar eventuais situações de conflito.  

 

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. 

Como tal, consagram-se todos os princípios e orientações definidos no Decreto 

Legislativo Regional n.º 17/2015/A, de 22 de junho, bem como na Portaria n.º 75/2014, de 

18 de novembro. 
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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 Cultural e Desportivo da Natureza e do Ambiente 

• Clube de Leitura da EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa. 

• Clube da Proteção Civil 

• “Parlamento dos Jovens – Básico e Secundário” 

• Projeto Educação Empreendedora 

• Projeto “Heróis da Fruta”  

• Projeto Biocasa 

• Projeto Supera-te 

• Projeto “Newton gostava de ler” 

• Filosofia para Crianças 

 

 

8.2. Atividades de Apoio e Orientação 

 

a) Atividades Desportivas Escolares e Jogos Desportivos Escolares 

b) Computadores de acesso livre 

c) Gabinete de apoio ao aluno  

d) Sala de Estudo do 2º Ciclo, 3º Ciclo e Ensino Secundário 

 

8.3. Atividades Complementares 
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a) Apoio individualizado 

b) Tutorias 

c) Aulas de substituição 

d) Visitas de estudo 

e) Intercâmbios 

f) Comemoração de efemérides 

g) Atividades Desportivas Escolares 

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; 

• Respeito pela continuidade no desempenho de cargos; 
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• 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 disciplinas sujeitas a exame nacional a aquelas com 

natureza modular a professores para os quais haja previsibilidade de ausência 

prolongada, pelo que o docente deverá informar o Conselho Executivo daquela 

situação. 

• Adequação ao perfil de docente, nomeadamente nos casos daqueles a lecionar os 

currículos alternativos como os cursos vocacionais, cursos Profij e programas 

PEERE. 

• 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. 

 

Substituição de docente em situações de ausência prolongada em que aquela não 

possa ocorrer por contratação doutro. Nestes casos, os critérios a adotar deverão ser os 

seguintes: 

▪ Equidade na distribuição de serviço docente; 

▪ Docentes com menor diversidade de serviço docente; 

▪ Disponibilidade de tempos letivos não atribuídos; 

▪ Incompatibilidades familiares 

▪ Salvaguarda dos cursos/disciplinas com natureza modular. 
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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. 

 

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. 

Cidadania (6.º ano) – Em par pedagógico, docente que leciona História e Geografia 

de Portugal e Ciências Naturais. 

 

 

10. Critérios de Constituição de Turmas 

  

As turmas foram elaboradas de acordo com o estipulado nos Artigos 21.º, 22.º, 23.º, 

24.º, 25.º e 26.º, do capítulo V, Constituição de Turmas da Portaria n.º 75/2014 de 18 de 

novembro de 2014, que aprova o Regulamento de Gestão Administrativa e Pedagógica de 

Alunos. 

Na constituição de turmas foram, ainda, tidos em conta os critérios de natureza 

pedagógica definidos internamente pela Unidade Orgânica. Assim, o Conselho Executivo 

procedeu à criação dos programas Pré-profissionalizante e Formação Profissionalizante 
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para encaminhamento de alunos do regime de educação especial. Formaram-se turmas com 

um número de alunos reduzido, com a devida autorização da Direção Regional da Educação. 

Criaram-se duas turmas do Ensino Vocacional, como forma de motivar os alunos a 

concluírem o 3.º Ciclo. Considerou-se, ainda, a oferta formativa manifesta como preferencial 

pelos alunos e seus encarregados de educação, assim como se pretendeu evitar a 

congregação de alunos repetentes na mesma turma. Na constituição dos diferentes grupos 

de alunos pesaram, ainda, o respeito pelo grupo-turma onde estavam integrados 

anteriormente os discentes, assim como a inclusão de alunos com Necessidades Educativas 

Especiais. As opções curriculares acabaram, também, por condicionar a referida 

constituição. 

Em termos gerais, a Unidade Orgânica apresenta o seguinte quadro de constituição 

de turmas: na educação pré-escolar, existem 8 grupos e todos com menos de 20 crianças; 

no 1.º Ciclo, todas as turmas têm menos de 23 alunos; no 2.º Ciclo, todas as turmas têm 

menos de 23 alunos; no 3.º Ciclo, das 12 turmas que existem, 9 têm menos de 23 alunos e 

no ensino secundário, todas as turmas têm menos de 25 alunos. 

 

 

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 Currículo Regional do Ensino Básico (CREB), bem como pelas Metas 

Curriculares. Nos 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade as Aprendizagens Essenciais são 

de aplicação obrigatória em todas as disciplinas. 

 

11.2 Orientações das Áreas Curriculares Não Disciplinares 

 

As Áreas Curriculares não Disciplinares de Cidadania e de Formação Cívica 

entendidas 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 
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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 é efetuada pelo docente 

titular de turma e é trabalhada de forma interdisciplinar, na prática pedagógica. 

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. 

No presente ano letivo, à semelhança do ano letivo anterior, leciona-se em Cidadania 

o programa de História, Geografia e Cultura dos Açores (HGCA), nas turmas do 6.º e 8ºano 

de escolaridade, em noventa minutos semanais. 

 

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; 

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

solidariedade, cooperação…); 



 
Projeto Curricular de Escola 2018/ 2019 

 
- 62 - 

- 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 EMRC falte, os alunos da turma são acolhidos pelo 

docente da área curricular de Formação Cívica. 

 

11.3 Componente de Cidadania e Desenvolvimento 

 

A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania visa o desenvolvimento de 

competências para uma cultura de democracia e aprendizagens com impacto na atitude 

cívica individual, no relacionamento interpessoal e no relacionamento social e intercultural, 

através da componente de Cidadania e Desenvolvimento; 

A componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento constitui-se como uma 

área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com abordagem de natureza 

interdisciplinar. 

A escola decidiu implementar a componente de Cidadania e Desenvolvimento no 

ensino secundário, no âmbito das diferentes disciplinas da matriz curricular. 

No ensino secundário, a componente de Cidadania e Desenvolvimento não é objeto 

de avaliação sumativa, sendo a participação nos projetos desenvolvidos neste âmbito 

registada no certificado do aluno. 

 

 

12. Avaliação 

 

A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e 

da aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo 

de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, 

os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação.  

Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o 

percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os 

conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito 



 
Projeto Curricular de Escola 2018/ 2019 

 
- 63 - 

das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos 

diversificados e adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao 

tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e especificidade do 

trabalho curricular a desenvolver com os alunos. 

No início de cada ano letivo, o Conselho Pedagógico define as ponderações a atribuir 

ao Domínios Socioafetivo e Domínio Cognitivo, Operatório e Instrumental e aprova os 

Critérios de Avaliação para cada ciclo e ano curricular sob proposta dos Departamentos 

Curriculares. 

Cada docente dará conhecimento aos seus alunos e encarregados de educação dos 

critérios específicos de avaliação, definidos para a sua disciplina. 

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 

docente propõe um nível/classificação que reflita um juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Em cada momento da avaliação 

sumativa, deverão ser tidos em conta os instrumentos de avaliação existentes até ao 

momento. 

Os critérios de progressão/aprovação são os definidos na legislação em vigor.  

 

  

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, 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 e do ensino secundário, 

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.  
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A formação interna deverá ser garantida por formadores acreditados que preencham 

os requisitos presentes no n.º 3 do artigo 237.º do ECDRAA. 

A referida Entidade Formadora segue a regulamentação do Capítulo XXII – 

Organização da formação contínua dos docentes, do Decreto Legislativo Regional 

n.º25/2015/A da Região Autónoma dos Açores e apresenta os seguintes objetivos:  

• Incentivar a autoformação e divulgar experiências, ideias e materiais que 

possibilitem o desenvolvimento de uma prática investigativa e de inovação 

educacional; 

• Promover a formação pessoal docente e não docente, visando a melhoria da 

qualidade do ensino/aprendizagem, a construção da autonomia e a eficácia do 

funcionamento da organização escolar;  

• Promover a formação dos pais, encarregados de educação e famílias no respeitante 

ao desenvolvimento de conhecimentos e competências que lhes permitam fazer o 

acompanhamento académico dos seus filhos e exercer o seu papel parental de 

formação e educação dos educandos; 

• Responder às necessidades de formação apresentadas pela comunidade educativa; 

• Adaptar a formação de professores aos desafios sociais atuais e às mudanças 

decorrentes das reformas do sistema educativo; 

• Contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho profissional do pessoal docente 

e não docente, permitindo o aprofundamento de conhecimentos e competências nas 

diversas áreas do saber; 

• Promover o sucesso educativo e a qualidade das experiências de ensino e das 

aprendizagens. 

Após auscultação dos variados departamentos curriculares, pessoal não docente e 

serviços, o Conselho Pedagógico efetuou propostas para o Plano de Formação da Unidade 

Orgânica, o qual procurará suprir as necessidades prementes dos seus profissionais. O 

referido Plano decorre, assim, das necessidades de formação previamente inventariadas e 

tem como meta a inovação das práticas educativas. 

 

14. Avaliação do Projeto Curricular de Escola 

 

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

Projeto Educativo de Escola. 
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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 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, 21 de novembro de 2018 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

____________________________________ 

(Vítor Novo) 

 

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

Vila Franca do Campo, 21 de novembro de 2018 

A Presidente do Conselho Executivo 

 

____________________________________ 

(Graça Ventura Melo) 

 

Aprovação do Projeto Curricular de Escola pela Assembleia de Escola: 

Vila Franca do Campo, 28 de novembro de 2018 

O Presidente da Assembleia de Escola 

 

____________________________________ 

(Luís Veríssimo) 


