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I - Preâmbulo 
 

1. Do Projeto Educativo de Escola ao Projeto Curricular de Escola 
 

A escola funciona como uma organização com identidade própria e com autonomia e poder de decisão, onde 

todos se devem envolver. Assim, toda a comunidade educativa, desde professores, alunos, funcionários, famílias e 

encarregados de educação, têm que refletir para que a escola seja um espaço do ser, do estar, do fazer, do conviver, 

do comunicar, do aprender e do fazer aprender. Hoje é exigido que a escola desempenhe papéis que excedem, em 

muito, a mera transmissão e aquisição de conhecimentos, daí que hoje se pressupõe que a escola se construa na e 

com a comunidade. 

No âmbito da autonomia de cada escola, e considerando a caracterização dos corpos docente e discente, bem 

como o meio em que se insere, cabe a esta definir o desenho curricular que melhor se lhe adapte, tendo como 

princípios orientadores os consagrados na lei. 

 

2. Definição do Projeto Curricular de Escola 
 

O Projeto Curricular de Escola define as estratégias de desenvolvimento em função do currículo nacional, do 

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatórias, das Aprendizagens Essenciais e do Projeto Educativo de Escola 

(PEE), adequando-as ao contexto da escola e traduzindo o entendimento e as opções de cada grupo disciplinar sobre 

o trabalho a desenvolver pelas turmas em cada ano de escolaridade.  

Os objetivos definidos neste documento estão diretamente relacionados com a grande missão definida no 

Projeto Educativo do triénio 2017/2020. Para além destes objetivos, este ano letivo, continuaremos a integrar outros 

relacionados com a aprovação, pela Direção Regional da Educação, do Plano de Ação do ProSucesso. Com a definição 

anual de objetivos, ao nível dos Projetos Curriculares de Escola, possibilitaremos a concretização da nossa grande 

meta: “Motivar os alunos para a escola e para o conhecimento, de modo a que se tornem cidadãos responsáveis e 

participativos”. 
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II - A escola que queremos 
1. Missão  
Motivar os alunos para a escola e para o conhecimento, de modo a que se tornem cidadãos responsáveis e 

participativos. 

 

2. Objetivos 
2.1. Ensino – aprendizagem 

a) Manter a taxa de sucesso acima dos 70% em todas as disciplinas e em todos os anos de escolaridade e diminuir 

em 5% a taxa de insucesso nas disciplinas em que essa taxa foi superior a 30%; 

b) Obter uma percentagem de progressão / aprovação dos alunos do 3.º ciclo acima de 75%, de acordo com os 

objetivos do ProSucesso; 

c) Obter uma percentagem de progressão / aprovação dos alunos do secundário acima dos 75% para o 10º ano, 

de acordo com os objetivos do ProSucesso, e acima de 83% para os restantes anos. 

d) Melhorar a média dos resultados dos Exames Nacionais em cada disciplina em 3% e/ou diminuir o diferencial 

negativo em relação às médias nacionais; 

e) Assegurar uma taxa de abandono1 para os alunos dentro da escolaridade obrigatória inferior a 5%; 

f) Assegurar uma percentagem abaixo dos 20% de alunos que ultrapassam o limite de faltas injustificadas em 

duas disciplinas; 

g) Obter uma percentagem de alunos sujeitos a participações disciplinares abaixo dos 20% e diminuir em 10% o 

número de participações disciplinares em relação ao do ano anterior. 

h) Obter uma percentagem de alunos sujeitos à medida disciplinar sancionatória de suspensão abaixo dos 7%. 

  

                                                           

 

1 Alunos que tendo estado inscritos no ano letivo anterior ao de referência não frequentaram qualquer estabelecimento de ensino 

no ano letivo. 
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2.2. Cultura organizacional 
a) Assegurar uma reunião por período das Assembleias de Delegados; 

b) Assegurar uma taxa de participação dos alunos nos órgãos de administração e gestão em que estão 

representados, acima dos 80%; 

c) Assegurar uma taxa de participação dos funcionários nos órgãos de administração e gestão em que estão 

representados, acima dos 60%; 

d) Assegurar uma taxa de participação dos Pais e Encarregados de Educação nos órgãos de administração e 

gestão em que estão representados, acima dos 60%;  

e) Manter os gastos com material danificado num nível inferior a 2500€; 

 

3. Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e Aprendizagens 
Essenciais  

Preparar os jovens para os desafios da sociedade contemporânea, cada vez mais imprevisível, é o grande objetivo da 

escola atual. Nesse sentido, e tendo em consideração o documento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, foram definidos, para as disciplinas/ áreas disciplinares e para todos os anos, os conhecimentos, as 

capacidades e atitudes a desenvolver pelos alunos - Aprendizagens Essenciais, que devem ser consideradas no 

planeamento e realização do ensino e da aprendizagem. 

Apresentam-se as seguintes estratégias de operacionalização por parte de cada interveniente no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

3.1. Os docentes 
a) Analisam os princípios, os valores e as dez áreas de competências, com os respetivos descritores operativos, 

que estruturam o Perfil dos alunos.  

b) Enquadram no Perfil dos alunos as aprendizagens essenciais, as opções curriculares e o trabalho a desenvolver 

com os alunos de todas as modalidades de formação dos ensinos básico e secundário.  

 

3.2. Os departamentos curriculares e os conselhos de turma  
a) Os departamentos curriculares e os conselhos de turma selecionam metodologias, estratégias e atividade(s)/ 

tarefa(s) orientadas para a concretização das aprendizagens essenciais e o desenvolvimento das 

competências.   

                                            
b)  

3.3. O conselho pedagógico   
a) Define, por ano(s) de escolaridade ou ciclo de ensino, o grau de desenvolvimento de cada área de competência 

na transversalidade das várias disciplinas do currículo.  
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3.4. Os alunos   
a) Conhecem O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, nomeadamente a importância dos 

princípios, valores e áreas de competências para o seu desenvolvimento pessoal e enquanto cidadãos. 

b)  Compreendem que o sucesso educativo vai além dos conhecimentos de cada disciplina.  

 

3.5. Os encarregados de educação  
a) Conhecem o Perfil dos Alunos, nomeadamente os princípios, os valores e as dez áreas de competências.  

 

4. Valores 

 

a) Assegurar a criação de condições para o desenvolvimento de uma cultura de exigência, reflexiva e de 

autoavaliação, com vista à promoção da qualidade do ensino; 

b) Promover condições objetivas de sucesso e prevenção do abandono escolar; 

c)  Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de oportunidades para 

todos; 

d) Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de desenvolvimento pessoal e 

profissional; 

e) Proporcionar condições para a participação de todos os membros da comunidade educativa na vida da 
escola;  

f) Assegurar as condições para o desenvolvimento de uma cultura de cooperação e de partilha do 

conhecimento e dos valores da participação, de corresponsabilização e de trabalho em equipa; 

g) Assegurar uma cultura de democraticidade, transparência e diálogo, visando a competência, o rigor e a 

eficácia dos processos e dos resultados; 

h) Assegurar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza administrativa; 

i) Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar, designadamente através 

dos adequados meios de comunicação e informação.
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5. Programa de ação 
5.1. Para o Ensino e Aprendizagem  

 Manter a taxa de sucesso acima dos 70% em todas as disciplinas e em todos os anos de escolaridade e diminuir em 5% a taxa de insucesso nas disciplinas em que 

essa taxa foi superior a 30%; 

 Obter uma percentagem de progressão / aprovação dos alunos do 3.º ciclo acima de 75% e dos alunos do secundário acima dos 75% para o 10º ano e acima de 

83% para os restantes anos. 

 Melhorar a média dos resultados dos Exames Nacionais em cada disciplina em 3% e/ou diminuir o diferencial negativo em relação às médias nacionais;  

Estratégias Programa de ação Intervenientes Indicadores 

a) Elaborar planos de 

trabalho das 

turmas tendo em 

conta o perfil 

destas e as 

necessidades dos 

alunos, sempre que 

se justifique. 

 Elaboração do Projeto Curricular de Escola, tendo em conta os objetivos definidos no 

Projeto Educativo de Escola e no Plano de Ação do ProSucesso, tendo sempre em vista 

o perfil dos alunos à saída da Escolaridade Obrigatória. 

 Aplicação flexível das planificações, permitindo assim a adaptação ao perfil de cada 

turma e o prosseguimento de percursos diversificados. 

 Definição de estratégias para a valorização transversal da língua portuguesa e para a 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Conselho Pedagógico 

Departamentos 

Conselhos de Turma 

 % de sucesso 

nas 

diferentes 

disciplinas 

 % de 

progressão 

dos alunos 
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Estratégias Programa de ação Intervenientes Indicadores 

  Definição de estratégias para a valorização transversal da competência matemática. 

 Aplicação efetiva do documento “Estratégias de aprendizagem transversais”, no 

âmbito do ProSucesso. 

 Diferenciação pedagógica em todas as disciplinas, atendendo às necessidades e 

características das turmas/ alunos. 

 Análise cuidada do percurso escolar dos alunos no início do ano letivo, em particular 

dos alunos que integram pela primeira vez a escola.  

 Desdobramento do bloco de 90 minutos nas disciplinas de Físico-Química e Ciências 

Naturais do 7º e 8º anos. 

 Desdobramento de um segmento de 45 minutos nas disciplinas de Português e 

Matemática no 7.ºano, no âmbito do ProSucesso. 

 Desdobramento de um bloco de 90 minutos nas disciplinas de Português e Matemática 

no 9.º ano, no âmbito do ProSucesso. 

 Média dos 

resultados 

dos Exames 

Nacionais 
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Estratégias Programa de ação Intervenientes Indicadores 

 Manutenção dos apoios sistemáticos para os alunos do REE nas disciplinas de 

Português e Matemática. 

 Aplicação efetiva do documento de orientação pedagógica e organizativo dos 

departamentos. 

 Diversificação da oferta formativa. 

 Organização do horário do 3º ciclo em segmentos de 45 minutos em todas as 

disciplinas. 

b) Disciplina  Uniformização de procedimentos, de acordo com o Regulamento Interno da Escola. 

 Responsabilização coletiva pelo cumprimento das regras do Regulamento Interno. 

 Sensibilização dos alunos para o desenvolvimento de competências sociais 

(cumprimentar, elogiar, sorrir, entre outras). 

 Reuniões com os Encarregados de Educação no sentido de sensibilizar para a 

necessidade dos seus educandos cumprirem as regras previstas no Regulamento 

Interno da escola. 

Toda a Comunidade Escolar 

 

 

 

Evolução do 

número de 

participações 

disciplinares 
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Estratégias Programa de ação Intervenientes Indicadores 

 Sensibilização dos alunos para a necessidade de cumprirem as regras previstas no 

Regulamento Interno da escola (atividades desenvolvidas nas aulas de Cidadania e, 

sempre que necessário, em todas as outras disciplinas). 

 Nas aulas de Cidadania análise de casos de indisciplina na escola e propostas de 

soluções pelos alunos. 

 Articulação entre o Gabinete do Aluno e os Diretores de Turma. 

c) Reconhecer e 

premiar a excelência e 

o esforço pessoal 

 Seleção anual dos alunos que mais se distinguiram nas várias áreas conforme os 

Prémios de Mérito previstos no Regulamento Interno. 

 Distinção dos alunos sem faltas. 

 Realização de eventos dedicados a reconhecer e premiar o mérito destes alunos (Dia 

da Escola e Abertura do Ano Letivo). 

Conselho Executivo  Nº alunos 

distinguidos 
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Estratégias Programa de ação Intervenientes Indicadores 

d) Criar medidas de 

recuperação de alunos 

ou grupos de alunos 

 

 Disponibilização de apoio de carácter pontual a alunos interessados e aos alunos 

indicados pelos Conselhos de Turma. 

 Disponibilização da Sala de Estudo e da Biblioteca Escolar.  

 Promoção de atividades pela Biblioteca Escolar (PABE). 

 Recurso ao Gabinete do Aluno para apoio e orientação dos alunos com ordem de saída 

da sala de aula e em situação de absentismo, no sentido de minimizar o insucesso 

escolar e comportamentos de risco; 

 Promoção de atividades de integração e combate à exclusão junto dos alunos e das 

famílias, através de parcerias com instituições sociais. 

 Criação de tutorias e/ ou parcerias pedagógicas, no âmbito do ProSucesso. 

 Disponibilização de aulas de apoio nas disciplinas sujeitas a Exame Nacional (9.º, 11º e 

12º). 

 Disponibilização de aulas de esclarecimento de dúvidas após o términus do 3º período 

para os alunos sujeitos a Exame Nacional (9º/11º/12º). 

Conselho Executivo 

Conselhos de Turma 

SPO 

GA 

Coordenadora das Tutorias 

Biblioteca Escolar 

Docentes 

 

 Nº alunos 

beneficiários 

dos vários 

apoios 
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Estratégias Programa de ação Intervenientes Indicadores 

 Constituição de Turmas de Projeto Curricular Adaptado no 7º e 8.º anos, de acordo 

com o número de alunos; 

 Cursos de Formação Vocacional (Voc-A e Voc-B). 

d) Implementar 

medidas de apoio a 

alunos com 

Necessidades 

Educativas Especiais  

 

 Identificação e acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais, 

de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade. 

 Disponibilização de aulas de apoio específicas para alunos do Regime Educativo 

Especial. 

Diretores de turma 

Conselhos de Turma 

Serviço de Psicologia e 

Orientação 

Núcleo de Educação Especial 

 Nº alunos 

inseridos no 

Regime 

Educativo 

Especial 

e) Promover 

atividades 

extracurriculares 

 Participação ativa em atividades extracurriculares. Clubes 

Projetos 

Nº de alunos 

participantes 
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 Assegurar uma taxa de abandono2 para os alunos dentro da escolaridade obrigatória inferior a 5%; 

 Assegurar uma percentagem abaixo dos 20% de alunos que ultrapassam o limite de faltas injustificadas em duas disciplinas; 

 Diminuir em 10% a percentagem de alunos sujeitos a participações disciplinares; 

 Obter uma percentagem de alunos sujeitos à medida disciplinar sancionatória de suspensão abaixo dos 7%. 

Estratégias Programa de ação Intervenientes Indicadores 

a) Implementar medidas de 

prevenção do abandono 

 Despiste dos alunos (em particular ao longo do Ensino Básico). 

 Encaminhamento de alunos para o SPO e/ou Apoio Educativo, sempre que o 

conselho de turma o considere necessário. 

 Implementação da figura do professor Tutor. 

 Encaminhamento de alunos para formação profissional e/ou profissionalizante. 

 Realização de sessões coletivas e individuais de informação. 

 Realização de reuniões com pais e/ou Encarregados de Educação. 

Diretor de Turma 

Conselho de turma 

Conselho Executivo 

SPO 

 

 % Exclusões por 

faltas / 

abandono 

escolar 

 

 

 

                                                           

 

2 Alunos que tendo estado inscritos no ano letivo anterior ao de referência não frequentaram qualquer estabelecimento de ensino no ano letivo. 
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Estratégias Programa de ação Intervenientes Indicadores 

 Realização de encontros para contacto com o mundo do trabalho. 

 Realização de contactos formais e informais com a CPCJ, Centro de Saúde, Instituto 

de Ação Social e Escola Segura. 

 

 

 

 

 Nº alunos 

distinguidos 

b) Reconhecer e premiar a 

excelência e o esforço pessoal 

 

 Seleção anual dos alunos que mais se distinguiram nas várias áreas. 

 Distinção dos alunos sem faltas. 

 Realização de eventos dedicados a reconhecer e premiar o mérito destes alunos (Dia 

da Escola e Abertura do Ano Letivo). 

Conselho Executivo 

c) Desenvolver o sentimento 

de pertença à comunidade 

escolar 

 Divulgação e sensibilização junto dos alunos para o conhecimento e cumprimento 

do Regulamento Interno. 

 Implementação de regras para seleção de alunos na representação da escola. 

 Análise das relações interpessoais e manifestações comportamentais geradoras de 

conflitos, numa perspetiva construtiva. 

 Participação ativa em atividades extracurriculares. 

Conselho Executivo 

Conselho Pedagógico 

Departamentos 

SPO 

 

 Nº de 
participações 
disciplinares por 
aluno 

 Nº de registos 
de 
procedimentos 
disciplinares  
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5.2. Para a Cultura Organizacional  
 Assegurar, no mínimo, duas reuniões por ano das Assembleias de Delegados; 

 Assegurar uma taxa de participação dos alunos nos órgãos de administração e gestão em que estão representados, acima dos 80%; 

 Assegurar uma taxa de participação dos funcionários nos órgãos de administração e gestão em que estão representados, acima dos 60%; 

 Assegurar uma taxa de participação dos Pais e Encarregados de Educação nos órgãos de administração e gestão em que estão representados, acima dos 60%; 

Estratégias Programa de ação Intervenientes Indicadores 

a) Realizar assembleias de 

delegados 

Realização, por ciclo de ensino, no mínimo, duas reuniões por ano das 

Assembleias de Delegados. 

Assembleia de Escola 

Conselho Pedagógico 

Conselho Executivo 

Delegados de Turma 

Nº de reuniões 

realizadas 

b) Incentivar a participação 

dos alunos nos órgãos de 

gestão 

 

 Reconhecimento e valorização da participação da Associação de 

Estudantes nos órgãos em que está representada. 

 Sensibilização dos alunos para a importância da sua participação nos 

órgãos em que estão representados. 

Comunidade Educativa 

Diretores de Turma 

Conselho Executivo 

 Presenças dos 

alunos no CP e 

na AE  
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Estratégias Programa de ação Intervenientes Indicadores 

c) Incentivar a participação 

dos funcionários nos 

órgãos de gestão 

 Manutenção das condições que facilitem a sua presença nos órgãos. 

 Reconhecimento e valorização da participação dos funcionários nos 

órgãos em que estão representados. 

 

 

Conselho Pedagógico 

Assembleia de Escola 

Associação de Pais e EE 

Associação de Estudantes 

 Presença dos 

funcionários no 

CP e na AE 

d) Sensibilizar para a 

participação dos pais e 

encarregados de educação 

nos órgãos de gestão. 

 Sensibilização da associação de pais e encarregados de educação para a 

importância da sua participação nos órgãos em que estão representados. 

 Reconhecimento e valorização da participação da Associação de pais e 

encarregados de educação nos órgãos em que estão representados. 

 Realização de reuniões dos representantes dos Encarregados de Educação 

de cada turma por ciclo com o Conselho Executivo. 

 Realização de uma assembleia geral de pais, 30 dias após o início do ano 

letivo, para eleger os elementos a integrar na Assembleia de Escola. 

 Presenças dos 

Pais e EE nas 

reuniões do CP 

e da AE 
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Estratégias Programa de ação Intervenientes Indicadores 

e)  Realizar Reunião Geral de 

Alunos 

 Promover a RGA com alunos, orientados por associação de estudantes, 

professores e pais. 

  Presença dos 

alunos na RGA 
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Manter os gastos com material danificado num nível inferior a 2500€  

Estratégias Programa de ação Intervenientes Indicadores 

a) Preservar todos os 

espaços escolares 

 Realização de atividades ligadas à conservação de espaços e/ou 

materiais. 

 Sensibilização para a conservação do espaço e materiais. 

Diretores de Turma do Ensino 

Básico 

Docentes 

Encarregados de Educação 

 Montante dos 

gastos em material 

estragado 

b) Preservar o material  Encerramento das salas entre aulas. 

 Contabilização do material estragado. 

 Divulgação das sanções devido a estragos materiais. 

 Condicionamento no acesso aos corredores e aos cacifos. 

Docentes 

Conselho Executivo 

Diretores de Turma 

Conselho Executivo 
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III - Organização escolar 
1. Calendário e horários escolares 

1.1. Calendário Escolar 

1.1.1. Atividades letivas 
1º Período: de 14 de setembro a 14 de dezembro; 

2º Período: de 03 de janeiro a 05 de abril; 

3º Período: de 23 de abril a 05 de junho (9.º, 11.º e12.º) ou 14 de junho. 

1.1.2. Interrupções das atividades letivas 
Natal: de 17 de dezembro a 02 de janeiro; 

Carnaval: de 04 a 06 de março; 

Páscoa: 08 a 22 de abril. 

1.2. Horários Escolares 

1.2.1. Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º anos, Vocacional) 
 

Início Fim Espaço 

08H30 09H15 Aula de 45 minutos 

09H15 09H30 Intervalo 

09H30 10H15 Aula de 45 minutos 

10H15 10H25 Intervalo 

10H25 11H10 Aula de 45 minutos 

11H10 11H20 Intervalo 

11H20 12H05 Aula de 45 minutos 

12H05 12H15                     Intervalo 

12H15 13H00 Aula de 45 minutos* 

Almoço 

13H15 14H00 Aula de 45 minutos 

14H00 14H10 Intervalo 

14H10 14H55 Aula de 45 minutos 

14H55 15H05 Intervalo 

15H05 15H50 Aula de 45 minutos 

15H50 15H55 Intervalo 

15H55 16H40 Aula de 45 minutos 

* As turmas que têm esta aula, não têm o 8º tempo num dos dias da semana. 
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1.2.2. Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos)  
Início Fim Espaço 

08H30 10H00 Aula de 90 minutos 

10H00 10H20 Intervalo 

10H20 11H50 Aula de 90 minutos 

11H50 12H10 Intervalo 

12H10 13H40 Aula de 90 minutos 

Almoço 

15H10 16H40 Aula de 90 minutos 

15H10 17H25 Aula de 135 minutos * 

16H45 18H15 Aula de 90 minutos** 

* Só nas aulas práticas e laboratoriais, em alternativa ao horário normal. 

** Apenas um dia por semana 
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1.2.3. PROFIJ – Nível IV  
Início Fim Espaço 

08H30 10H00 Aula de 90 minutos 

10H00 10H20 Intervalo 

10H20 11H50 Aula de 90 minutos 

11H50 12H10 Intervalo 

12H10 13H40 Aula de 90 minutos 

Almoço 

15H10 16H40 Aula de 90 minutos 

16H40 16H45 Intervalo 

16H45 17H30 Aula de 45 minutos* 

16H45 18H15 Aula de 90 minutos* 

 

*Apenas uma turma, um dia por semana. 

 

2. Distribuição da carga letiva 
2.1.  Terceiro Ciclo do Ensino Básico 

Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

Disciplinas Carga horária Carga horária Carga horária 

Português  4 X 45+(1X45*) 5 X 45 3 X 45+(2X45*) 

Inglês 3 X45 3 X 45 3 X 45 

Francês/Espanhol 3 X 45 3 X 45 3 X 45 

História 2 X 45 3 X 45 3 X 45 

Geografia 3 X 45 2 X 45 3 X 45 

Matemática 5 X 45 5 X 45 3 X 45+(2X45*) 

Ciências Naturais 45+(2X45*) 2X45* 2X45* 

Físico-Química 2X45* 45+(2X45*) 45+(2X45*) 

Educação Visual 2X45 2X45 3X45*** 

 Educação Tecnológica (anual) 2X45 2X45 
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Ed. Tecnológica /Dança / 

Teatro ** 

2X45 2X45 

Educação Física 3X45 3X45 3X45 

Cidadania 2X45 2X45 2X45 

E. M. R. Católica/ Ed. Leitura / 

Ed. Saúde / Ed. Economia 

 

 

45 

 

 

45 

 

 

45 

* Desdobramento 

**nos 7º e 8º anos, as disciplinas de Dança e de Teatro funcionam semestralmente com a disciplina de Educação Tecnológica. 

*** No 9º ano, os alunos escolhem apenas uma das disciplinas da componente da Educação Artística e Tecnológica. 

2.2. Ensino Secundário   

2.2.1. Curso de Ciências e Tecnologias 
Ano 10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

Disciplinas Carga horária Carga horária Carga horária 

Português 90+90 90+90 90 + 90 + 45 

Inglês 90+90 90+90 - 

Espanhol (cont) 90+90 90+90 - 

Francês (cont) 90+90 90+90 - 

Filosofia 90+90 90+90 - 

Educação Física 90+90 90+90 90+90 

EMRC 90 90 90 

Matemática A 90+90+90 90+90+90 90+90+90 

Física e Química A  90+90+(135) 90+90+(135) - 

Biologia e Geologia  90+90+(135) 90+90+(135) - 

Geometria Descritiva A 90+90+90 90+90+90 - 

Biologia  - - 90+90 

Física - - 90+90 

Química - - 90+90 

Inglês - - 90+90 

Psicologia B - - 90 + 90 
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2.2.2. Curso de Ciências Socioeconómicas 
Ano 10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

Disciplinas Carga horária Carga horária Carga horária 

Português 90+90 90+90 90+90+45 

Inglês 90+90 90+90  

Espanhol 90+90 90+90  

Francês (cont) 90+90 90+90  

Filosofia 90+90 90+90  

Educação Física 90+90 90+90 90+90 

EMRC 90 90 90 

Matemática A 90+90+90 90+90+90 90+90+90 

Economia A 90+90+90 90+90+90  

Geografia A 90+90+90 90+90+90  

Direito   90+90 

Sociologia    90+90 

Inglês   90+90 

Geografia C   90+90 

Economia C   90+90 
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2.2.3. Curso de Línguas e Humanidades 
Ano 10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

Disciplinas Carga horária Carga horária Carga horária 

Português 90+90 90+90 90+90+45 

Inglês 90+90 90+90  

Espanhol 90+90 90+90  

Francês (cont) 90+90 90+90  

Filosofia 90+90 90+90  

Educação Física 90+90 90+90 90+90 

EMRC 90 90 90 

História A 90+90+90 90+90+90 90+90+90 

Geografia A 90+90+90 90+90+90  

MACS 90+90+90 90+90+90  

Literatura Portuguesa 90+90+90 90+90+90  

Espanhol (cont) 90+90+90 90+90+90  

Psicologia B   90+90 

Sociologia   90+90 

Direito   90+90 

Inglês   90+90 

Geografia C   90+90 
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2.2.4. Curso de Artes Visuais 
Ano 10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

Disciplinas Carga horária Carga horária Carga horária 

Português 90+90 90+90 90+90 

Inglês 90+90 90+90  

Espanhol 90+90 90+90  

Francês (cont) 90+90 90+90  

Filosofia 90+90 90+90  

Educação Física 90+90 90+90 90 + 90 

EMRC 90 90 90 

Desenho A 90+90+135 90+90+135 90+90+135 

Geometria descritiva A 90+90+90 90+90+90  

História da Cultura e das Artes 90+90+90 90+90+90  

Oficina de Artes   90+90 

Oficina Multimédia B   90+90 

 

3. Construção curricular 
 

3.1. Terceiro Ciclo do ensino básico 
Os princípios orientadores da organização e da gestão curricular da educação básica para o sistema educativo 

regional estão definidos no Decreto Legislativo Regional 21/2010/A, de 24 de junho e pelo Decreto Regulamentar 

Regional 17/2011/A, de 2 de agosto que define as seguintes competências a desenvolver no terceiro ciclo do ensino 

básico: 

 Competência em Línguas 

 Competência Matemática 

 Competências Científica e Tecnológica 

 Competência Cultural e Artística 

 Competência Digital 

 Competência Físico – motora 

 Competência de Autonomia e gestão da Aprendizagem 

 Competência Social e de Cidadania 
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Na componente da Educação Artística e Tecnológica, a escola disponibilizou aos alunos de 7.º e 8.º   anos as 

disciplinas de Dança e de Teatro, que funcionam semestralmente com a disciplina de Educação Tecnológica. No 9º 

ano, os alunos poderão optar por ter apenas umas das disciplinas desta componente (Educação Visual / Educação 

Tecnológica / Dança / Teatro). 

Como alternativa à disciplina de EMRC, do 3.º ciclo, a escola oferece a área curricular não disciplinar de 

Educação para a Leitura (7.º ano), de Educação para a Saúde (8.º ano) e de Educação para a Economia (9.º ano). 

 

3.2. Ensino Secundário 
Os princípios orientadores da organização e gestão curricular do ensino secundário estão definidos no Decreto 

- Lei n.º139/2012 e na Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, alterada pela Portaria n.º 304-B/2015 de 22 de 

setembro. 

  

4. Critérios gerais de avaliação 
Na avaliação final de cada período letivo – Avaliação Sumativa – serão tidos em conta os 

conhecimentos/competências dos três domínios (conceptual, procedimental/processual e atitudinal) adquiridos pelos 

alunos, conforme o respetivo nível de ensino. 

 

Parâmetros objeto de 

avaliação 

 

3º ciclo 

(7º e 8º ano) 

3º ciclo 

(9º ano) 
secundário 

 

Conhecimentos/ 

Competências 

 

85% 90% 95% 

 

Atitudes 
15% 10% 5% 

 

As ponderações de cada domínio e os diferentes instrumentos de avaliação utilizados para operacionalizar a 

avaliação são específicos de cada área curricular disciplinar e não disciplinar. Todas as áreas curriculares disciplinares 
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e não disciplinares deverão contemplar a valorização da Língua Materna, a Formação para a Cidadania e a utilização e 

desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

1.1.Notação a utilizar nos instrumentos de avaliação:   

3.º Ciclo do ensino básico Ensino Secundário 

Menção qualitativa e quantitativa Menção qualitativa e quantitativa 

Não Satisfaz 0 – 49% Mau 0 a 4 valores 

Satisfaz 50 – 69% Insuficiente 5 a 9 valores 

Bom 70 – 89% Suficiente 10 a 13 valores 

Muito Bom 90– 100% Bom  14 a 17 valores 

 Muito Bom   18 a 20 valores 

 

 

1.2.Cálculo para a avaliação final: 
 A classificação do 1.º período resulta da média ponderada dos resultados obtidos em todos os elementos de 

avaliação ao longo do 1.º período; 

 A classificação do 2.º período resulta da média ponderada dos resultados obtidos em todos os elementos de 

avaliação ao longo do 2.º período; 

 A classificação do 3.º período resulta da média ponderada dos resultados obtidos em todos os elementos de 

avaliação ao longo do ano letivo. 

 

 

5. Turmas PCA 

A constituição de uma Turma com Projeto Curricular Adaptado tem por base o disposto no Decreto Legislativo 

Regional n.º 15/2006/A de 7 de abril de 2006 e a Portaria nº 75/2014 de 18 de novembro (artigo 50º).  As Turmas com 

Projeto Curricular Adaptado destinam-se a um grupo de alunos do mesmo nível ou similar que necessitam de 

estratégias pedagógicas e organizativas específicas para adquirirem os conhecimentos e desenvolverem as 

competências, atitudes e valores consagrados nos currículos em vigor.  

No presente ano letivo estão em funcionamento duas turmas de Projeto Curricular Adaptado. Uma turma de 

7.º ano (7.ºH) e uma turma de 8.º ano (8.ºI). Estas turmas surgem na sequência da Monitorização do Programa de 

Ensino Especial, assim sendo, pretendeu-se dar resposta aos seguintes encaminhamentos: 
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a) alunos do Regime Educativo Especial do 7.º ano que ficaram retidos em 2017-2018 (turma 7.ºH) 

b) alunos do Regime Educativo Especial a ingressar no 7.º ano pela primeira vez com percursos diferenciados, 

cuja proposta de encaminhamento em reunião de articulação entre a Escola Básica e a Escola Secundária 

Manuel de Arriaga foi a constituição de uma resposta educativa adequada às características e percurso desses 

alunos. (alunos 7.ºH) 

c) Continuidade da turma de PCA do 7.º ano. (8.ºI) 

Desta forma, nos termos do artigo 50º, portaria n.º 75/2014, de 18 de novembro, a constituição das turmas PCA visam: 

 Prevenir o insucesso; 

 Intervir ao nível das dificuldades identificadas, trabalhando as competências que constituam os pré-

requisitos para as aquisições de 3º ciclo, especificamente a Português e a Matemática; 

 Reforçar comportamentos adequados de forma a evitar ou diminuir casos de indisciplina; 

 Prevenir o abandono precoce e os problemas de comportamento em contexto escolar; 

 Promover o sucesso e a motivação escolar dos alunos; 

 

Para a persecução destes objetivos, foram propostas as seguintes estratégias: 

 Um número reduzido de alunos; 

 Sala fixa; 

 Recurso a docente do ensino especial sempre que possível; 

 Envolvimento da família e comunidade através de um projeto específico construído a partir da articulação 

entre os alunos e o seu conselho de turma; 

 Mais tempo para a realização dos testes; 

 Valorização da participação oral; 

 Articulação interdisciplinar entre os elementos do Conselho de Turma; 

  



 

  

 

 

Projeto Curricular de Escola 2018/19 ______________________________________________________________________30/46 

 

 

6. Turma de Projeto Diferenciado 

A criação da turma de Projeto Diferenciado visa promover o sucesso escolar dos alunos integrados na turma, 

adaptando o estabelecido para o currículo regular do 3.º ciclo do ensino básico às caraterísticas específicas de cada 

discente. Atente-se, porém, que a adaptação que este projeto contempla não pode e não deve desvincular-se do 

referencial do regime educativo comum deste nível de ensino, já que se pretende que os alunos atinjam metas que se 

traduzam num desempenho que lhes permita a integração futura em turmas desse regime. 

 

IV ENSINO NÃO REGULAR  
 

1. Programa Formativo de Inserção de Jovens (PROFIJ) 
 

O PROFIJ é uma modalidade de ensino que visa a qualificação de jovens e a sua inserção no mercado de 

trabalho. Para tal, utiliza uma estratégia pedagógica, que consiste na inserção de uma componente de formação 

prática em contexto de trabalho que promove uma aproximação entre o jovem, a escola e uma entidade enquadradora 

da área profissional respeitante a cada curso. 

 

Os cursos PROFIJ visam dinamizar a oferta educativa e formativa, constituindo uma alternativa ao ensino 

regular e permitem conferir dupla certificação, habilitação académica equivalente ao 3º ciclo do ensino básico ou do 

ensino secundário e formação profissional qualificante de nível II ou IV, respetivamente, bem como acesso ao nível de 

ensino subsequente. Por outro lado, apresentam-se como um instrumento de combate ao insucesso e abandono 

escolar. 

 

No corrente ano letivo, este estabelecimento de ensino oferece: 

 

Cursos PROFIJ Nível IV 

Técnico de Informática, Instalação e Gestão de Redes – 1º Ano 

Técnico de Museografia e Gestão do Património – 1º Ano 

Técnico de Contabilidade – 2º Ano 

Técnico de Desporto – 2º Ano 

Técnico de Informática , Sistemas – 3º Ano 
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 A Componente de Formação Prática em Contexto de Trabalho com um total de 630 horas nos cursos 

respeitantes à Portaria nº 52/2016 de 16 de Junho de 2016 desenvolve-se repartida durante os três anos letivos após 

a conclusão com aprovação da componente letiva, na maioria dos cursos. Como exceções apresentam-se os cursos de 

Técnico de Contabilidade que não realizou formação no primeiro ano do curso e o Curso de Técnico de Desporto que  

desenvolve a formação ao longo do ano letivo.  

 

1.1. Critérios Gerais  
Na avaliação final de cada período letivo – Avaliação Sumativa – serão tidos em conta os 

conhecimentos/competências dos três domínios (conceptual, procedimental /processual e atitudinal) adquiridos pelos 

alunos. A ponderação aprovada para todos os cursos do PROFIJ é a seguinte: 

 

 

 CURSOS 

PARÂMETROS OBJETO 

DE AVALIAÇÃO 

NÍVEL IV 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA – INSTALAÇÃO E GESTÃO DE REDES 

TÉCNICO DE MUSEOGRAFIA E GESTÃO DO PATRIMÓNIO 

TÉCNICO DE CONTABILIDADE 

TÉCNICO DE DESPORTO 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA – SISTEMAS 

CONHECIMENTOS / 

COMPETÊNCIAS 
85% 

ATITUDES 15% 

 

 

A Avaliação sumativa ocorre no final de cada um dos três períodos letivos e traduz-se numa classificação 

expressa na escala de 0 a 20 valores e o cálculo da avaliação final de cada período é idêntico aos restantes níveis de 

ensino.  

Relativamente à formação da componente tecnológica, lecionadas por UFCD (unidades de formação de curta 

duração), a avaliação final é lançada na primeira reunião de avaliação após o termino da respetiva UFCD. 
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As condições de progressão dos formandos e o cálculo das classificações dos Cursos são as constantes na 

Portaria nº 52/2016 de 2016. 

 

1.2. PROFIJ Nível IV - 2018/2019 
 Os cursos têm a duração de três anos, conferem habilitação académica equivalente ao 12º do ensino 

secundário e uma formação profissional qualificante de Nível IV. Nos cursos PROFIJ nível IV – Técnico de Informática 

– Instalação e Gestão de Redes e Técnico de Museografia e Gestão do Património (1º ano), as turmas são constituídas 

por dezassete e doze alunos, respetivamente, que na entrevista de seleção, mostraram interesse profissional nestas 

áreas, enquanto as restantes turmas de 2º e 3º anos dos restantes cursos são constituídas pelos alunos que 

progrediram do ano letivo anterior. 
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1.2.1. TÉCNICO DE MUSEOGRAFIA E GESTÃO DO PATRIMÓNIO (1º Ano) 
 

MATRIZ CURRICULAR  

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

ÁREA DE 

COMPETÊNCIA 

 

DOMÍNIO DE FORMAÇÃO 

Duração 

(horas/segmentos) 

1º ano 18/19 

(horas/segmentos) 

2º ano 19/20 

(horas/segmentos) 

3º ano 20/21 

(horas/segmentos) 

 

 

Línguas, 

Cultura e 

Comunicação 

Língua Portuguesa 95 / 127 90 / 120 90 / 120 

Língua Estrangeira I - Inglês 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

Língua Estrangeira II - Espanhol 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

TIC 34 / 46 33 / 44 33 / 44 

 

Cidadania e 

Sociedade 

Mundo Atual 33 / 44 34 / 46 33 / 44 

Desenvolvimento Pessoal e Social 33 / 44 33 / 44 34 / 46 

Educação Física 60 / 80 60 / 80 60 / 80 

COMPONENTE CIENTÍFICA 

 

Ciências 

Básicas 

Matemática e Realidade 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

História e Cultura das Artes 50 / 67 50 / 67 50 / 67 

Psicologia e Sociologia 25 / 34 25 / 34 25 / 34 

COMPONENTE TECNOLÓGICA 

Unidades de Formação de Curta Duração 400 horas 350 horas 300 horas 

COMPONENTE PRÁTICA 

Formação em contexto de trabalho 210 horas 210 horas 210 horas 
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1.2.2. TÉCNICO DE INFORMÁTICA – INSTALAÇÃO E GESTÃO DE REDES (1º Ano) 

MATRIZ CURRICULAR 

 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

Área de 

Competências 

DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO 

Duração 

(horas/segmentos) 

1º ano 18/19 

(horas/segmentos) 

2º ano 19/20 

(horas/segmentos) 

3º ano 20/21 

(horas/segmentos) 

Língua Portuguesa  95 / 127 90 / 120 90 / 120 

Línguas, 

Cultura e 

Comunicação 

Língua Estrangeira I - Inglês 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

Língua Estrangeira II - Espanhol 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

TIC 34 / 46 33 / 44 33 / 44 

 

Cidadania e 

Sociedade 

Mundo Atual 33 / 44 34 / 46 33 / 44 

Desenvolvimento Pessoal e Social 33 / 44 33 / 44 34 / 46 

Educação Física 60 / 80 60 / 80 60 / 80 

COMPONENTE CIENTÍFICA 

 

Ciências 

Básicas 

Matemática e Realidade 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

Físico-química 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

COMPONENTE TECNOLÓGICA 

Tecnológica Unidades de Formação de Curta 

Duração 

450 horas 450 horas 300 horas 

COMPONENTE PRÁTICA 

Prática Formação em contexto de trabalho 210 horas 210 horas 210 horas 
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1.2.3. TÉCNICO DE CONTABILIDADE (2º Ano) 

MATRIZ CURRICULAR 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

ÁREA DE 

COMPETÊNCIA 

 

DOMÍNIO DE FORMAÇÃO 

Duração 

(horas/segmentos) 

1º ano 17/18 

(horas/segmentos) 

2º ano 18/19 

(horas/segmentos) 

3º ano 19/20 

(horas/segmentos) 

 

Línguas, 

Cultura e 

Comunicação 

Língua Portuguesa 95 / 127 90 / 120 90 / 120 

Língua Estrangeira - Inglês 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

Língua Estrangeira II - Espanhol 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

TIC 34 / 46 33 / 44 33 / 44 

 

Cidadania e 

Sociedade 

Mundo Atual 33 / 44 34 / 46 33 / 44 

Desenvolvimento Pessoal e Social 33 / 44 33 / 44 34 / 46 

Educação Física 60 / 80 60 / 80 60 / 80 

COMPONENTE CIENTÍFICA 

 

Ciências 

Básicas 

Matemática e Realidade 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

Direito 34 / 46 33 / 44 33 / 44 

Economia 34 / 46 33 / 44 33 / 44 

COMPONENTE TECNOLÓGICA 

Unidades de Formação de Curta Duração 375 horas 350 horas 325 horas 

COMPONENTE PRÁTICA 

Formação em contexto de trabalho ----------- 315 horas 315 horas 
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1.2.4. TÉCNICO DE DESPORTO (2º Ano) 

MATRIZ CURRICULAR 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

ÁREA DE 

COMPETÊNCIA 

 

DOMÍNIO DE FORMAÇÃO 

Duração 

(horas/segmentos) 

1º ano 17/18 

(horas/segmentos) 

2º ano 18/19 

(horas/segmentos) 

3º ano 19/20 

(horas/segmentos) 

 

 

Línguas, 

Cultura e 

Comunicação 

Língua Portuguesa 95 / 127 90 / 120 90 / 120 

Língua Estrangeira I - Inglês 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

Língua Estrangeira II - Espanhol 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

TIC 34 / 46 33 / 44 33 / 44 

 

Cidadania e 

Sociedade 

Mundo Atual 33 / 44 34 / 46 33 / 44 

Desenvolvimento Pessoal e Social 33 / 44 33 / 46 34 / 44 

Educação Física 60 / 80 60 / 80 60 / 80 

COMPONENTE CIENTÍFICA 

 

Ciências 

Básicas 

Matemática e Realidade 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

Economia 34 / 46 33 / 44 33 / 44 

Sociologia 34 / 46 33 / 44 33 / 44 

COMPONENTE TECNOLÓGICA 

Unidades de Formação de Curta Duração 400 horas 400 horas 400 horas 

COMPONENTE PRÁTICA 

Formação em contexto de trabalho 210 horas 210 horas 210 horas 
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1.2.5. TÉCNICO DE INFORMÁTICA – SISTEMAS (3º Ano) 

MATRIZ CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

ÁREA DE 

COMPETÊNCIA 

 

DOMÍNIO DE FORMAÇÃO 

Duração 

(horas/segmentos) 

 

 

Línguas, 

Cultura e 

Comunicação 

1º ano 16/17 

(horas/segmentos) 

2º ano 17/18 

(horas/segmentos) 

3º ano 18/19 

(horas/segmentos) 

Língua Portuguesa 95 / 127 90 / 120 90 / 120 

Língua Estrangeira I - Inglês 70 / 94 27 / 36 103 / 137 

 TIC 34 / 46 33 / 44 33 / 44  

Cidadania e 

Sociedade 

Mundo Atual 33 / 44 34 / 46 33 / 44 

Desenvolvimento Pessoal e Social 33 / 44 33 / 44 34 / 46 

Educação Física 60 / 80 60 / 80 60 / 80 

COMPONENTE CIENTÍFICA 

Ciências 

Básicas 

Matemática e Realidade 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

Físico-química 70 / 94 65 / 87 65 / 87 

COMPONENTE TECNOLÓGICA 

 

Tecnológica 

Unidades de Formação de Curta 

Duração 

400 horas 385 horas 265 horas 

COMPONENTE PRÁTICA 

Prática Formação em contexto de trabalho 210 horas 210 horas 210 horas 
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2. Cursos de Formação Vocacional 
 

Os cursos de formação vocacional enquadram-se no âmbito das experiências de inovação pedagógica e 

assumem-se como uma medida de exceção e remediação a implementar quando os demais programas de recuperação 

da escolaridade falharam, sendo, por isso, e preferencialmente, direcionados para os alunos em situação de risco de 

incumprimento da escolaridade, originada por forte absentismo escolar, desmotivação ou dificuldades de integração 

na comunidade educativa, provenientes do Programa Oportunidade, com frequência do ano suplementar e não 

reintegrados no ensino regular por falta de aproveitamento escolar. Tal não inviabiliza a sua frequência por alunos que 

manifestem constrangimentos com os estudos do ensino regular e que procurem uma alternativa a este tipo de ensino. 

Os cursos de formação vocacional, cuja lecionação é sujeita a aprovação por parte da direção regional 

competente em matéria de educação, assentam numa estrutura curricular composta por quatro componentes - geral, 

complementar, de desenvolvimento pessoal e social/mediação escolar e vocacional - que possibilitam, não apenas a 

conclusão da escolaridade básica, mas também o prosseguimento de estudos de nível secundário de ensino. Visam a 

aquisição de conhecimentos essenciais em disciplinas estruturantes, como o Português, a Matemática e o Inglês, 

complementados com aprendizagem nas áreas de Ciências Sociais (História e Geografia) e de Ciências do Ambiente 

(Ciências Naturais, Físico-Química), bem como uma segunda língua nos casos em que se justifique e, simultaneamente, 

possibilitam um primeiro contacto com diferentes atividades vocacionais, potenciadoras do desenvolvimento de 

capacidades e práticas, facilitadoras de uma futura integração no mundo do trabalho. 

A assunção de que o insucesso escolar se situa igualmente a montante das aprendizagens escolares, radicado 

em falhas na educação parental e em défices de socialização efetiva destes jovens justifica a integração nos cursos de 

orientação vocacional, de uma componente que privilegia a adoção de modelos de mediação e de tutoria e a realização 

de processos de orientação e aconselhamento vocacional, operados por técnicos especializados, devolvendo à escola 

a sua função inclusiva e integradora, com vista ao reforço dos modelos de capacitação dos alunos e das famílias. 

 

Nos anos letivos que compreendem o biénio 2018/ 2020, este estabelecimento de ensino oferece: 

Cursos de Formação Vocacional 

2018/ 2020 

Turismo 

VOC-A 

Animação Turística 

Turismo Ambiental e Cultural 

Turismo e Informação Turística 

Educação Ambiental 

VOC-B 

Vigilante da Natureza 

Agricultura Biológica/ Sustentável 

Ambiente e Proteção Civil 



 

  

 

 

Projeto Curricular de Escola 2018/19 ______________________________________________________________________39/46 

 

 

2.1. Critérios Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação dos alunos é efetuada em módulos individuais, sem precedência, no termo de cada módulo.  

A Avaliação sumativa ocorre no final de cada um dos três períodos letivos e traduz-se numa classificação 

expressa na escala de 0 a 20 valores, sendo o cálculo da avaliação final de cada período idêntico aos restantes níveis 

de ensino. 

As condições de progressão dos formandos são as constantes no Despacho Normativo nº 12/2014 de 5 de 

maio de 2014. 

2.2. Cursos de Formação Vocacional – 2018/2020 

 Os cursos têm a duração de dois anos e conferem habilitação académica equivalente ao 9.º ano do ensino 

básico. As turmas, designadas de VOC-A (Turismo) e VOC-B (Educação Ambiental) são constituídas por dezasseis e 

onze alunos, respetivamente, que após processo de despiste, avaliação e orientação vocacional, previsto no Artigo 4.º 

do Despacho Normativo n.º 12/2014 de 5 de maio, que regulamenta os Cursos de Formação Vocacional, desenvolvido 

pelo serviço de psicologia e orientação da Escola Secundária Manuel de Arriaga, mostraram interesse vocacional nas 

respetivas áreas. 

 A operacionalização destes cursos resulta de uma parceria com a instituição APADIF – CDIJ do Faial e pressupõe 

o estabelecimento de protocolos entre esta instituição e a ESMA.  Esta possibilidade encontra-se contemplada no 

Artigo 3.º do ponto 3 do Despacho Normativo n.º 12/2014 de 5 de maio que prevê que, “Os cursos de orientação 

vocacional poderão, ainda, ser realizados em contextos não formais de escolarização, mediante o estabelecimento de 

protocolos, a celebrar entre a unidade orgânica e as entidades previstas no presente artigo.”  

 

 

 

COMPONENTES DE FORMAÇÃO 

GERAL COMPLEMENTAR 
DPS/ MEDIAÇÃO 

ESCOLAR 
VOCACIONAL 

PRÁTICA 

SIMULADA 

Domínio dos 
conhecimentos 

e das 
competências 

 

 

 

DDAScompetênc
ias 

60% 

Domínio das 
atitudes e dos 

valores 
 

40% 

Cumprimento de regras  8% 

Respeito 8% 

Participação 8% 

Interesse e empenho 8% 

Autonomia 8% 
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2.3. Carga hora ria de um Curso de Formaça o Vocacional de 3º CEB – 2 anos letivos: 

Componentes de formação 
Total de horas anuais efetivas 

(horas de 60m) 
Segmentos de 45m Segmentos de 45m 

Geral = 350H Divisão por 2 anos 
Português 110 147 74 +73 

Matemática 110 147 74 +73 
Inglês 65 87 44 + 43 

Educação Física 65 87 44 + 43 
Complementar = 150H   

História / Geografia 75 100 50 + 50 
CN / FQ 75 100 50 + 50 

2ª língua A criar conforme a natureza do 
curso. ------- ------- 

Desenvolvimento Pessoal e Social / Medicação Escolar = 130H   

Competências Pessoais e 
Sociais/CE 100 134 67 + 67 

Orientação Escolar e 
Vocacional 30 40 20 + 20 

Vocacional = 360H   

Atividade Vocacional A 120 160 80 + 80 

Atividade Vocacional B 120 160 80 + 80 

Atividade Vocacional C 120 160 80 + 80 

Prática Simulada = 210H (em empresa)   

Prática Simulada A 70 94 47 + 47 

Prática Simulada B 70 94 47 + 47 

Prática Simulada C 70 94 47 + 47 

TOTAL = 1200H 1600 
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2.4. Matriz Curricular do Curso de Formaça o Vocacional de Turismo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES DE FORMAÇÃO 

GERAL  

Português 

Matemática 

Inglês 

Educação Física 

COMPLEMENTAR  

Ciências Sociais 
História 

Geografia 

Ciências do Ambiente 
Ciências Naturais 

Físico-química 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL / MEDIAÇÃO ESCOLAR 

Competências Pessoais e Sociais/ Cidadania e Empregabilidade 

Orientação Escolar e Vocacional 

VOCACIONAL  

Atividade Vocacional A Animação Turística 

Atividade Vocacional B Turismo Ambiental e Cultural 

Atividade Vocacional C Turismo e Informação Turística 

PRÁTICA SIMULADA  

Prática Simulada A Animação Turística 

Prática Simulada B Turismo Ambiental e Cultural 

Prática Simulada C Turismo e Informação Turística 
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2.5. Matriz Curricular do Curso de Formaça o Vocacional de Educaça o Ambiental: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES DE FORMAÇÃO 

GERAL  

Português 

Matemática 

Inglês 

Educação Física 

COMPLEMENTAR  

Ciências Sociais 
História 

Geografia 

Ciências do Ambiente 
Ciências Naturais 

Físico-química 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL / MEDIAÇÃO ESCOLAR 

Competências Pessoais e Sociais/ Cidadania e Empregabilidade 

Orientação Escolar e Vocacional 

VOCACIONAL  

Atividade Vocacional A Vigilante da Natureza 

Atividade Vocacional B Agricultura Biológica/ Sustentável 

Atividade Vocacional C Ambiente e Proteção Civil 

PRÁTICA SIMULADA  

Prática Simulada A Vigilante da Natureza 

Prática Simulada B Agricultura Biológica/ Sustentável 

Prática Simulada C Ambiente e Proteção Civil 
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3. Regime Educativo Especial  
A Educação Especial desenvolve-se na escola de acordo com o Programa de Educação Especial elaborado 

anualmente e que se encontra em anexo a este documento. O Programa de Educação Especial tem por base o Decreto 

Legislativo Regional n.º 15/2006/A, de 7 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto legislativo Regional 17/2015/A 

de 22 de Junho, que nos diz que “A educação especial é uma modalidade de educação e ensino destinada a crianças e 

jovens com necessidades educativas especiais de carácter permanente, organiza-se segundo modelos diversificados 

de integração, garantindo a utilização de ambientes o menos restritivos possível e concretiza-se pelo regime educativo 

especial.” Também o mesmo programa se fundamenta no Regulamento de Gestão Administrativa e Pedagógica de 

Alunos (RGAPA), aprovado pela Portaria n.º 75/2014 de 18 de novembro, que legisla o seguinte: “O regime educativo 

especial consiste num conjunto de respostas educativas destinadas a crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais de carácter permanente, aproximando as condições de frequência destes alunos às dos alunos do regime 

educativo comum.” 

Deste modo, no presente ano letivo, dispomos dos seguintes Programas Específicos do Regime Educativo 

Especial: 

3.1. PEREE - Pré-Profissionalização   
O Programa Pré-Profissionalização destina-se a promover uma adequada transição do aluno, com deficiência 

ou incapacidade, para a vida ativa e criar condições para o exercício de uma atividade profissional. 

As turmas B1+B2 e B2 são constituídas por 11 alunos cada (3 raparigas e 8 rapazes) com idades compreendidas 

entre os catorze e os dezoito anos. 

Todos os alunos integrados nestas turmas revelam necessidades educativas especiais do domínio cognitivo, 

associadas, em alguns deles, a necessidades do domínio motor, emocional e de personalidade, comunicacional, 

sensorial e de saúde física. 
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O quadro seguinte apresenta o plano curricular destas turmas para o corrente ano letivo: 

 

DISCIPLINA 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 

Linguagem e Comunicação 

PORTUGUÊS 45 + 45 + 45 + 45 

INGLÊS 45 + 45 

Matemática para a Vida --- 45 + 45 + 45 + 45   

Aprender com Autonomia --- 45 

Tecnologias da Informação e Comunicação --- 45 + 45   

Educação Física --- 45 + 45 + 45 

Cidadania e Empregabilidade --- 45 + 45 

Formação Prática em Contexto de Trabalho 

--- 45 + 45 + 45 + 45 

OFICINA 45 + 45 + 45 

Total Tempos Letivos (segmentos)  25 

O horário das turmas do Programa Pré-Profissionalização desenvolve-se, fundamentalmente no turno da 

manhã, numa mancha horária coincidente com a do 3.º ciclo, das 8H30 às 12H05, e no turno da tarde, às segundas-

feiras das13H15 às 14H55.  A formação profissionalizante em contexto de trabalho desenvolve-se às terças-feiras e 

quintas-feiras, das 8H30 às 12H05 e das 13H15 às 16H30, visando a promoção da transição e inserção dos alunos na 

vida ativa e a aquisição de competências para a sua integração no mundo laboral, conforme a motivação e as 

caraterísticas pessoais de cada um o permitam. Estas atividades são desenvolvidas em conjunto com instituições e 

empresas locais. 

                         

3.2. Programa de Formação Profissionalizante 
 

O Programa de Formação Profissionalizante destina-se a promover uma adequada transição do aluno com 

deficiência ou incapacidade para a vida ativa e criar condições para o exercício de uma atividade profissional. 

A turma B3 é constituída por 8 (2 raparigas e 6 rapazes) alunos respetivamente com idades compreendidas 

entre os treze e os dezassete anos. 
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Todos os alunos integrados nestas turmas revelam necessidades educativas especiais do domínio cognitivo, 

associadas, em alguns deles, a necessidades do domínio motor, emocional e de personalidade, comunicacional, 

sensorial e de saúde física. 

 Sem prejuízo das adaptações de carácter técnico-pedagógico que se tornem necessárias em função das 

especificidades dos alunos, o Programa de Formação Profissionalizante tem por base os referenciais de formação 

adaptados no âmbito da qualificação profissional de pessoas com deficiência e incapacidades, integrados no Catálogo 

Nacional de Qualificações. 

O quadro seguinte apresenta o plano curricular desta turma: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE – B3 

Código de Referencial de Formação – RFA _762190 – Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade 

 

 

COMPONENTE DE 

FORMAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS-CHAVE E 

UNIDADES DE FORMAÇÃO DE CURTA 

DURAÇÃO (UFCD) 

Duração 

(horas/segmentos) 

1º ano 18/19 

(horas/segmentos) 

2º ano 19/20 

(horas/segmentos) 

3º ano 20/21 

(horas/segmentos) 

 

 

 

 

Formação para 

a Integração 

Portfólio --------------- --------------- --------------- 

Balanço de Competências/ Plano 

Individual de Formação 

--------------- --------------- --------------- 

Igualdade de Oportunidades --------------- --------------- --------------- 

Procura Ativa de Emprego --------------- --------------- --------------- 

Legislação Laboral --------------- --------------- --------------- 

Empreendedorismo --------------- --------------- --------------- 

 

 

 

Linguagem e Comunicação 50 / 67 50 / 67 50 / 67 

Língua Estrangeira – Inglês  25 / 33 25 / 33 25 / 33 

Matemática para a Vida 50 / 67 50 / 67 50 / 67 
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COMPONENTE DE 

FORMAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS-CHAVE E 

UNIDADES DE FORMAÇÃO DE CURTA 

DURAÇÃO (UFCD) 

Duração 

(horas/segmentos) 

1º ano 18/19 

(horas/segmentos) 

2º ano 19/20 

(horas/segmentos) 

3º ano 20/21 

(horas/segmentos) 

Formação de 

Base 

Cidadania e Empregabilidade 25 / 33 25 / 33 25 / 33 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 

50 / 67 50 / 67 50 / 67 

Formação 

Tecnológica 

UFCD 300 / 400 300 / 400 250 / 333 

Formação Prática em contexto de trabalho 120 horas 120 horas 120 horas 

 

  



 

  

 

 

Projeto Curricular de Escola 2018/19 ______________________________________________________________________47/46 

 

 

V - Critérios de distribuição do serviço letivo 
 

1.  Serviço Docente 
A distribuição do serviço docente é da responsabilidade do Conselho Executivo, nos termos do Regulamento de 

Gestão Administrativa e Pedagógica de Alunos, aprovado pela Portaria n.º 75/2014 de 18 de novembro e pelo Decreto 

Legislativo Regional nº 21/2010/A de 24 de junho. Assim, serão considerados os seguintes critérios: 

a) A continuidade pedagógica, sempre que possível e justificada; 

b) O número de disciplinas / níveis a atribuir a cada docente; 

c) A lecionação da área curricular não disciplinar de Cidadania, que é assegurada pelo Diretor de Turma e, sempre que 

possível, por um professor de TIC – se não, por um professor com conhecimentos na área da informática, à exceção 

do 8º ano que são lecionados por docente de Geografia e de História (de acordo com as orientações da DRE); 

d) A lecionação de Educação Tecnológica é assegurada por um par pedagógico sempre que as turmas tenham mais de 

15 alunos;  

e) A atribuição de disciplinas do 10.º ano, sempre que possível a docentes do quadro, de modo a garantir a 

continuidade pedagógica durante o ensino secundário;  

 f) A atribuição dos Cursos PROFIJ e dos Cursos de Formação Vocacional (3.º ciclo) a docentes com perfil adequado às 

especificidades dos cursos e dos alunos – e, preferencialmente, a docentes do quadro de escola. 

 

2.  Diretores de Turma 
A nomeação dos Diretores de Turma será feita tendo em consideração a continuidade pedagógica (sempre 

que possível e justificável) e sempre a professores profissionalizados. A atribuição deste cargo será feita, 

preferencialmente, a quem já tenha desempenhado com qualidade esta função, sendo que, sempre que possível, a 

professores do quadro ou a professores contratados para quem haja perspetiva de permanecerem na escola. 

 

3. Aulas de Substituição  
Relativamente às ausências previstas, o professor deverá, sempre que possível, informar o Coordenador de 

Departamento e o Conselho Executivo até um dia antes. O mesmo docente, sempre que possível, deverá diligenciar 

no sentido de se proceder a troca de aulas entre os docentes do conselho de turma. 
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Em relação às ausências imprevistas, e tendo em consideração a elevada taxa de assiduidade dos docentes 

nos últimos anos, o Conselho Executivo optou por não designar oficialmente tempos na componente não letiva dos 

docentes para aulas de substituição, tendo entendido ser mais importante designar esses tempos para atividades 

como apoios pontuais na sala de estudo, na Biblioteca, na própria sala de aula, no Gabinete do Aluno e nas tutorias. 

 

4. Critérios de constituição de turmas  
 Compete ao Conselho Executivo, ouvido o Conselho Pedagógico, definir os critérios para a constituição de 

turmas, no sentido de os aplicar no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais 

existentes na escola e no respeito pelas regras do regulamento de gestão administrativa e Pedagógica de Alunos em 

vigor. 

 Assim, para o presente ano letivo foram definidos os seguintes critérios: 

a) No sentido de garantir a maior heterogeneidade possível nas turmas do 7.º ano, todas as turmas têm alunos 

com as diferentes opções artísticas que a escola disponibiliza (Dança, Teatro e Educação tecnológica). 

Distribuíram-se os alunos aleatoriamente atendendo, no entanto, ao equilíbrio de género, distribuição de 

repetentes e articulação dos horários. A escolha da opção artística e a opção entre Educação Moral e Religiosa 

e Educação para a Leitura não influenciou a constituição das turmas, sendo que as mesmas foram agrupadas 

conforme o número de inscrições em cada turma. No 7º ano foi implementado o desdobramento de 45 min, 

nas disciplinas de Português e Matemática, no âmbito do ProSucesso. 

b) A constituição das turmas do 8.º ano teve como critério a continuidade da turma do ano letivo precedente, 

salvo orientações contrárias dos conselhos de turma, devidamente fundamentadas em ata de reunião. A 

opção entre Educação Moral e Religiosa ou Educação para a Saúde não influenciou a constituição de turmas. 

c) Na constituição das turmas do 9.º ano teve-se em atenção a heterogeneidade dos alunos, bem como a escolha 

dos alunos entre Educação Tecnológica, Educação Visual, Teatro e Dança e, sempre que possível, a 

continuidade da segunda língua (Espanhol ou Francês). Na medida do possível, foi dada continuidade da turma 

do ano letivo precedente, salvo orientações contrárias dos conselhos de turma, devidamente fundamentadas 

em ata de reunião. A opção entre Educação Moral e Religiosa ou Educação para a Economia não influenciou a 

constituição de turmas, sendo que as mesmas foram agrupadas conforme o número de inscrições em cada 

turma. No 9.º ano foi implementado o desdobramento de 90 min, nas disciplinas de Português e Matemática, 

no âmbito do ProSucesso. 

d) Para as turmas dos Cursos de Formação Vocacional foram encaminhados alunos, pelos conselhos de turma 

dos 7º e 8º anos de escolaridade, cujos perfis correspondessem ao dos destinatários dos cursos de formação 

vocacional elencado no Artigo 2.º do Despacho Normativo n.º 12/2014 de 5 de maio, nomeadamente: alunos 
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com 14 anos ou mais anos de idade; alunos com duas retenções no mesmo ciclo ou três retenções em 

diferentes ciclos do ensino básico; alunos em risco de incumprimento da escolaridade; alunos que revelam um 

forte absentismo escolar; alunos que manifestam desmotivação ou dificuldades de integração na comunidade 

educativa; alunos que apresentam constrangimentos com os estudos do ensino regular e procurem uma 

alternativa de ensino. 

e) Para as turmas dos cursos PROFIJ foram encaminhados alunos pelos conselhos de turma do ano precedente 

e/ou pelo Conselho Pedagógico, bem como alunos que por sua própria iniciativa assim o desejaram, desde 

que cumprissem os requisitos exigidos por lei. O acesso dos candidatos teve por base um processo de seleção 

e de orientação escolar e profissional desenvolvido pelo serviço de psicologia e orientação em colaboração 

com o coordenador do PROFIJ, de um elemento do Conselho Executivo e de um docente da área profissional 

em causa. No entanto, e uma vez que por vezes o percurso escolar de alguns alunos não permite um 

enquadramento em mais nenhum curso ou programa, estas turmas poderão integrar alunos dentro da 

escolaridade obrigatória e sem perfil adequado.   

f) No ensino secundário, particularmente no 10.º ano, as turmas foram constituídas de acordo com as opções 

dos alunos e de acordo com a oferta da escola, definida em Conselho Pedagógico.  

g) No 11.º e 12.º anos a constituição de turmas obedeceu ao percurso educativo que os alunos iniciaram no 10º 

ano e à sua continuidade. Nas disciplinas de formação geral, ocorreu por vezes a junção de alunos de diferentes 

cursos, para melhor rentabilizar recursos humanos e físicos. 

h) A abertura de um curso e/ou de uma disciplina de opção foi sujeita à existência de pelo menos 10 alunos 

inscritos, à existência de recursos humanos e físicos necessários à sua lecionação e, ainda, à autorização de 

lecionação por despacho do diretor regional competente na matéria.  

i) Nas disciplinas em que está previsto o desdobramento da turma, este apenas aconteceu quando houve um 

mínimo de 20 alunos inscritos.  

j) Tendo em consideração que a turma padrão do 3.º ciclo é de 23 alunos e que a do secundário é de 25 alunos 

e que a capacidade das salas de aula não permite ter mais do que 25 mesas, foi definido que as turmas não 

terão mais do que 25 alunos, salvo situações devidamente justificáveis – tais como como transferências de 

escola, mudanças de área e matrículas tardias no secundário, resultados de exames tardios relativamente a 

datas de matrícula. 

k) As turmas que integram alunos com necessidades educativas especiais, que exijam particular atenção por 

parte dos docentes, poderão ter a sua lotação reduzida até um máximo de 20 alunos.  
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VI – Articulação entre os documentos orientadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto 
Educativo 
de Escola

Projeto 
Curricular 
de Escola

Documento que estabelece as orientações a seguir pela unidade 
orgânica em matéria de desenvolvimento curricular, avaliação e gestão 
pedagógica dos alunos.

Regulamen
to Interno

Documento que define o regime de funcionamento da unidade 
orgânica, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das 
estruturas de orientação e dos serviços de apoio educativo, bem como 
os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar..

Plano 
Anual de 

Atividades

Documento de planeamento, elaborado e aprovado pelos órgãos de 
administração e gestão da unidade orgânica, que define, em função do 
projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de 
programação das atividades e que procede à identificação dos recursos 
envolvidos.

Documento que consagra a orientação educativa da unidade orgânica, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 

administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais a unidade orgânica se propõe cumprir a sua função educativa. 
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VI- Anexos 
 

São anexos ao Projeto Curricular de Escola os seguintes documentos: 

 

 Anexo 1 – Documento de Orientação Pedagógica e Organizativa para os Departamentos; 

 Anexo 2 – Plano ProSucesso da ESMA para 2018/2019; 

 Anexo 3 – Programa de Apoio Educativo; 

 Anexo 4 – Programa do Ensino Especial; 

 Anexo 5 – Manual de Procedimentos do Gabinete do Aluno; 

 

 

 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico 

Horta, 15 de novembro de 2018 
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO  

ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL ARRIAGA 

DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E ORGANIZATIVA PARA OS 

DEPARTAMENTOS 

No sentido de uniformizar alguns procedimentos e instrumentos de trabalho comuns a todos os 

docentes, o Conselho Pedagógico do triénio 2017/2020 definiu um conjunto de orientações de natureza 

pedagógica e organizativa a ser adotado e cumprido por todos os departamentos curriculares: 

1. Aplicar as regras gerais de disciplina, constantes do Regulamento Interno, a ter em conta na sala de 

aula e a serem cumpridas por todos os professores do departamento; 

2. Implementar/reforçar o trabalho de pares de forma a uniformizar modos de atuação e partilhar 

estratégias de ensino;  

3. Definir estratégias comuns para o mesmo ano letivo nas diferentes disciplinas de modo a permitir aos 

alunos acompanhar com mais facilidade os conteúdos lecionados, recorrendo ao manual, 

apontamentos, a esquemas e exercícios passados para o caderno;  

4. Uniformizar o número de testes por ano letivo; 

5. Criar um banco de recursos por departamento onde os docentes devem colocar todos os materiais 

criados e utilizados nas aulas ao longo do ano letivo;  

6. Realizar uma avaliação inicial no 7º ano de escolaridade com conteúdos básicos das disciplinas de modo 

a que o planeamento do ano possa ser realizado em conformidade com as dificuldades apresentadas 

pelos alunos;  

7. Elaborar uma matriz de conteúdos para cada prova de avaliação a realizar no terceiro ciclo, em todas 

as disciplinas, com o objetivo de orientar os alunos no estudo e na preparação para as provas; 

8. Utilizar metodologias diversificadas e sempre que possível recorrer a estratégias que impliquem a 

realização de atividades práticas. 

Aprovado no Conselho Pedagógico de 22 de novembro de 2018 
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Escola Secundária Manuel de Arriaga  
 

Plano ProSucesso 2018/2019 
 

 

1 
 
 

 

Problemas a resolver 

(qual a fragilidade que temos? Indicar, quando possível, 

o ponto de partida.) 

Indisciplina no 3º ciclo – elevado número de participações disciplinares  

2017/2018 -7.ºano: 1.ºperíodo – 129; 2.ºperíodo – 158; 3.º período – 148. 

                   8.º ano: 1.ºperíodo – 82; 2.ºperíodo – 82; 3.º período – 109. 

                   9.º ano:  1ºperíodo – 148; 2.ºperíodo – 74; 3.º período – 28. 

Objetivos a atingir 

(o que queremos alcançar?) 

Diminuir o número de comportamentos que conduzem a participações disciplinares, por aluno e 

por turma. 

Metas a alcançar 

(qual o nível de ambição do que pretendemos 

alcançar?) 

Diminuir  em 10% o número de participações disciplinares. 

 

Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que vamos executar 

a atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar a execução 

da atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o 

progresso e avaliar o sucesso 

dos objetivos?) 

▪ Reuniões com os Encarregados de Educação no 

sentido de sensibilizar para a necessidade dos seus 

educandos cumprirem as regras previstas no 

Regulamento Interno da escola. 

- Os EE recebem uma cópia dos deveres dos alunos 

e dos EE contemplados no RI. 

▪ Setembro e sempre que 

necessário 

▪ Conselho Executivo; 

▪ Coordenador dos Diretores de 

Turma (3º ciclo); 

▪ Diretores de Turma. 

 

 

 Folha de presenças com os 

deveres dos alunos e dos EE 

previstos no RI (modelo 1). 

▪ Sensibilização dos alunos para a necessidade de 

cumprirem as regras previstas no Regulamento Interno 

da escola (atividades desenvolvidas nas aulas de 

Cidadania e, sempre que necessário, em todas as outras 

disciplinas). 

- Os alunos recebem uma cópia dos deveres 

contemplados no RI. 

- Os deveres contemplados no RI serão afixados 

nas salas de aula. 

▪ Setembro e sempre que 

necessário 

▪ Coordenador dos Diretores de 

Turma (3º ciclo); 

▪ Diretores de Turma. 

 

 

 Sumários de Cidadania  

 Folha de presenças com os 

deveres dos alunos previstos no 

RI (modelo 2). 
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Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que vamos executar 

a atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar a execução 

da atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o 

progresso e avaliar o sucesso 

dos objetivos?) 

- O Presidente do Conselho Executivo vai à sala de 

cada turma de 7.º ano realçar a importância do 

cumprimento das regras. 

▪ Cidadania – estudo de casos de indisciplina na escola: 

são apresentados diferentes casos aos alunos e 

promovida a sua discussão / reflexão. 

(o DT, em articulação com gabinete do aluno e a nova 

proposta de planificação de Cidadania) 

▪ Ao longo do ano letivo ▪ DT+ par pedagógico 

▪ Gabinete do aluno 

▪ CE 

▪ Equipa ProSucesso 

 Sumários de Cidadania; 

▪ Recolha dos registos do número 

de participações disciplinares nas 

atas. 

▪ Sensibilização dos alunos para competências sociais 

em todas as disciplinas (cumprimentar, elogiar, sorrir, 

entre outras). 

▪ Ao longo do ano letivo ▪ DT 

▪ Docentes 

▪ Feedback dos docentes. 

▪ Criação de tutorias e /ou parcerias pedagógicas 

( de preferência sugerido no CT) 

▪ Ao longo do ano letivo ▪ Tutor/ DT/ Docentes (em 

articulação com CT); 

▪ CE. 

▪ Ata (análise da situação do 

aluno). 

▪ Gabinete do aluno 

- Atendimento permanente. 

 

 

▪ Ao longo do ano letivo ▪ Conselho Executivo; 

▪ Comissão multidisciplinar. 

▪ Relatório final período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenção: apresentar uma medida em cada documento. Não ultrapassar duas páginas. 



  

Escola Secundária Manuel de Arriaga  
 

Plano ProSucesso 2018/2019 
 

 

3 
 
 

Problemas a resolver 

(qual a fragilidade que temos? Indicar, quando possível, 

o ponto de partida.) 

Insucesso no 3ºciclo 

7.º ano: 2015/2016 – 16%; 2016/2017 – 14 %; 2017/2018 – 25% 

8.º ano: 2015/2016 – 19%; 2016/2017 – 8%; 2017/2018 – 18% 

9.º ano: 2015/2016 - …;2016/2017 – 30%; 2017/2018 – 17% 

Objetivos a atingir 

(o que queremos alcançar?) 

Diminuir o insucesso no 3ºciclo por ano  

Metas a alcançar 

(qual o nível de ambição do que pretendemos 

alcançar?) 

Diminuir o insucesso no 3ºciclo por ano: 7.º ano: 5%; 8.º ano: 3%; 9.º ano: 3% 

 

Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que vamos 

executar a atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar a 

execução da atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

▪ Desdobramento a Português e Matemática (7.º e 9.º) 

 

▪ Ao longo do ano 

letivo 

▪ Equipa ProSucesso;  

▪ Coordenadores dos 

Departamentos (1 e 8);  

▪ Diretores de turma e 

Docentes de Português e 

Matemática. 

▪ Atas (pontos fortes e a melhorar/ observações. 

▪ Análise das taxas de sucesso, no final do ano 

letivo, em Conselhos de turma, Departamento e 

em Conselho Pedagógico. 

 Reuniões de planificação por disciplina;  

( Os grupos de trabalho deverão ter em comum horas 

de trabalho) 

▪ Ao longo do ano 

letivo 

▪ Coordenadores dos 

Departamentos; 

▪ Equipa ProSucesso. 

▪ Formulário de registo das reuniões. 

 

▪ Articulação entre a ESMA e a AJA 

- encontro entre docentes de Português e de 

Matemática de 7.º ano das duas escolas, de forma a 

aferir procedimentos e recolher informações. 

 setembro ▪ Docentes de Português e 

Matemática 

▪ CE da ESMA e AJA 

▪ Tópicos de discussão /Folha de presenças 

(modelo 4) 

 

 

 

▪ Diferenciação pedagógica (em todas as disciplinas, 

atendendo às necessidades e características das 

turmas/ alunos). 

 

▪ Ao longo do ano 

letivo 

 Grupos de trabalho  

 Coordenadores dos 

Departamentos 

 Equipa ProSucesso 

 Relatório de grupo de trabalho compilado pelo 

coordenador de departamento no final dos 

períodos (modelos 5 e 6) 
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Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que vamos 

executar a atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar a 

execução da atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

  Análise da taxa de sucesso das diferentes 

disciplinas.   

 

▪ Dinamização de formação no âmbito da Diferenciação 

Pedagógica para todas as disciplinas. 

 

▪ Ao longo do ano 

letivo 

 CE 

 Centro de Formação 

ESMA 

 Comissão Coordenadora 

do ProSucesso 

 Número de participantes 

 Análise da taxa de sucesso das diferentes 

disciplinas.   

 Apoios pontuais para todas as disciplinas: 

 Atribuição de horas de apoio na componente 

não letiva (em parceria pedagógica, sobretudo nas 

disciplinas que apresentarem maior insucesso).  
 

 Na quarta-feira, possibilitar a todas as 

disciplinas um apoio pontual.  

▪ Ao longo do ano 

letivo 

 Equipa ProSucesso 

 Coordenador dos apoios 

 Sumários do docente em CNL (colocar o nº e 

turma do aluno)  

 Balanço das parcerias nas atas de final de 

período 

 Informação mensal aos DT´s  e à Equipa 

ProSucesso sobre a frequência dos apoios. 

▪ Apoios sistemáticos (de preferência assegurado pelo 

professor do aluno ou por um professor do mesmo ano) 

 Ao longo do ano 

letivo 
▪ Equipa ProSucesso 

▪ DT’s 

▪ Docentes dos apoios 

 Relatórios de final de período 

▪ Tarde livre para todos os alunos  

 

- possibilidade de criação de ateliers/ oficinas diversas em 

regime de voluntariado, dinamizadas por docentes, pais, 

alunos, pessoal não docente (por exemplo: decoração, 

pintura, costura, culinária, meditação, entre outras). 

 Ao longo do ano 

letivo 
▪ C. Executivo 

▪ Dinamizadores 

 Análise das taxas de sucesso, no final do ano 

letivo, em CT, Departamento e CP. 

 

 

 Número de participantes nos ateliers. 

▪ Constituição de uma ou duas Turmas de Projeto 

Curricular Adaptado 7º ano, de acordo com o número 
de alunos; 

▪ Ao longo do ano 

letivo 

▪ Núcleo de Educação 

Especial;  

▪ Diretor de turma. 

▪ Atas do Conselho de Turma (intercalares e de 

avaliação). 
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Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que vamos 

executar a atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar a 

execução da atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e avaliar o 

sucesso dos objetivos?) 

▪ Curso de Formação Vocacional (Voc-A)  ▪ Ao longo do ano 

letivo 

▪ CE 

▪ CDIJ – APADIF 

▪ DT 

▪ Atas do Conselho de Turma (intercalares e de 

avaliação). 

▪ Curso de Formação Vocacional (Voc-B)  ▪ Ao longo do ano 

letivo 

▪ CE 

▪ CDIJ - APADIF 

▪ DT 

▪ Atas do Conselho de Turma  

▪ Aplicação das estratégias de aprendizagem 

transversais (propostas apresentadas por todos os 

departamentos –documento em aberto (anexo 7)  

▪ Ao longo do ano 

letivo 

▪ Coordenador dos DT’s  

▪ Conselhos de turma 

▪ Conselho Pedagógico 

▪ Atas do Conselho de Turma  

▪ Análise das taxas de sucesso, no final do ano 

letivo, em CT, Departamento e CP. 

 
 
 
 
 
Atenção: apresentar uma medida em cada documento. Não ultrapassar duas páginas. 
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Problemas a resolver 

(qual a fragilidade que temos? Indicar, quando possível, 

o ponto de partida.) 

Insucesso no 10º ano regular (2016/2017 - 38%; 2017/2018 -22% ) 
 

Objetivos a atingir 

(o que queremos alcançar?) 

Diminuir o insucesso no 10º ano 

Metas a alcançar 

(qual o nível de ambição do que pretendemos 

alcançar?) 

Diminuir em  5 % o insucesso no 10º ano 

 

Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que vamos 

executar a atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar a 

execução da atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e 

avaliar o sucesso dos objetivos?) 

▪ Diferenciação pedagógica (em todas as disciplinas, 

atendendo às necessidades e características das 

turmas/ alunos). 

- partilha de estratégias. 

 

▪ Ao longo do ano letivo ▪ Coordenadores de 

Departamentos. 

▪ Relatório de grupo de trabalho 

compilado pelo Coordenador de 

Departamento no final dos períodos 

(modelo 8) 

▪ Análise da taxa de sucesso das 

diferentes disciplinas.   

▪ Dinamização de formação no âmbito da Diferenciação 

Pedagógica para todas as disciplinas. 

 

▪ Ao longo do ano letivo  CE 

  Centro de Formação ESMA 

▪ Comissão Coordenadora 

do ProSucesso 

 Número de participantes 

 Análise da taxa de sucesso das 

diferentes disciplinas.   

▪ Reuniões de planificação por disciplina 

(Os grupos de trabalho deverão ter em comum horas de 

trabalho)  

 

▪ Ao longo do ano letivo    ▪ Coordenadores dos 

Departamentos. 

 Formulário de registo das reuniões. 

 

▪ Apoios pontuais para todas as disciplinas, de modo a 

que todos os alunos os possam frequentar e, de 

preferência, lecionado em cada turma pelo professor da 

disciplina. 

 

 

▪ Ao longo do ano letivo ▪ Coordenador dos apoios.   Grelha de presenças 

 Informação mensal aos DT´s sobre a 

frequência dos apoios. 
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Atividades a desenvolver  

(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 

(quando é que vamos 

executar a atividade?) 

Responsáveis 

(quem vai coordenar a 

execução da atividade?) 

Monitorização 

(como vamos acompanhar o progresso e 

avaliar o sucesso dos objetivos?) 

▪ Articulação entre os ciclos: 

- Dinamização de atividades ( junto das turmas do 9º 

ano) que promovam o esclarecimento  sobre as 

disciplinas do 10.º ano nas diferentes áreas. 

▪ 3.º período ▪ SPO 

▪ Docentes e alunos 

voluntários do secundário 

▪ Sumários 

▪ Número de participantes 

▪  Análise da taxa de sucesso das 

diferentes disciplinas.   

 

▪ Reuniões com os alunos, EE, DT’s e/ ou Docentes, de 

forma a tentar perceber se o aluno terá escolhido a área 

correta, e formular estratégias para melhorar o seu 

aproveitamento, sempre que necessário.  

▪ Ao longo do ano letivo ▪ DT’s ▪ Atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atenção: apresentar uma medida em cada documento. Não ultrapassar duas páginas. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
No âmbito da organização escolar e de acordo com o estipulado no capítulo VIII da Portaria n.º 

75/2014, de 18 de novembro, o Conselho Executivo, ouvido o Conselho Pedagógico, procede à elaboração 

do Programa de Apoio Educativo, devidamente enquadrado no Projeto Educativo de Escola (PEE) e no 

Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar (ProSucesso) aprovado pela Direção Regional 

competente em matéria de educação. 

  

2. ORIENTAÇÕES GLOBAIS PARA A APLICAÇÃO DO PROGRAMA 
“O apoio educativo a prestar ao aluno visa a aquisição das aprendizagens e competências 

consagradas nos currículos” e “destina-se prioritariamente às crianças ou jovens com graves dificuldades 

de aprendizagem”. Estas dificuldades podem ser de carácter temporário, as quais podem ser ultrapassadas 

através de medidas de apoio educativo. “A necessidade do referido apoio pode ser desencadeada no 

âmbito do processo de sinalização e avaliação, cabendo ao órgão executivo a sua determinação”. (art. 36.º, 

da Portaria n.º 75/2014 de 18 de novembro) 

Neste âmbito, são necessários diferentes recursos humanos e materiais disponíveis. 

 

2.1. O Apoio Educativo tem como principais destinatários:  

 Alunos com dificuldades de aprendizagem;  

 Alunos em risco de abandono escolar sem ter cumprido a escolaridade obrigatória – prioritários; 

 Alunos com absentismo escolar;   

 Alunos em risco de retenção;  

 Alunos com comportamentos irregulares.  

 

2.2. O Apoio Educativo envolve os seguintes recursos humanos:  

 Docentes do 3.º ciclo; 

 Docentes do ensino secundário; 

 Docentes do ensino especial; 

 Equipa do Gabinete do Aluno; 

 Tutores;  

 Psicóloga do SPO; 

 Técnicas de ação social do ISSA; 

 Técnicos da APADIF. 
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2.3. Estratégias pedagógicas e organizativas específicas desta unidade orgânica:  

 Constituição de turmas do ensino básico regular heterogéneas que obedecem aos critérios 

definidos pelo Conselho Pedagógico;  

 Constituição de grupos de alunos do mesmo nível ou similar, concretamente: 

- As turmas de Projeto Curricular Adaptado no 7.º e 8.ºanos; 

- A turma de Projeto Diferenciado do 7.º ano com Medidas de Apoio Educativo; 

 Oferta de Cursos de Formação Vocacional - 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

 Oferta de Programas Formativos de Inserção de Jovens (PROFIJ), no ensino secundário; 

 Oferta do Programa Reativar; 

 Diferenciação pedagógica: aplicação em sala de aula das medidas previstas nos Projetos Educativos 

Individuais (PEI´s) para os alunos do Regime Educativo Especial (REE) e das medidas do Regime de 

Apoios Educativos (RAE); elaboração e aplicação em sala de aula de atividades / fichas de trabalho/ 

exercícios com diferenciação pedagógica; fichas de avaliação com diferentes tipologias de exercícios. 

 Diversificação dos instrumentos de avaliação previstos nos critérios de cada disciplina: fichas de 

avaliação diagnóstica; fichas de trabalho; questões de aula; oficinas de escrita; treino de resposta 

extensa; apresentação oral; fichas de compreensão oral; trabalhos laboratoriais; mapas de 

conceitos; trabalho de pares/grupo; trabalhos de pesquisa; observação em sala de aula; fichas de 

avaliação com exercícios diferenciados para os alunos do REE e do RAE; fichas de avaliação.  

 Continuação do Projeto de Inovação Pedagógica que consiste em aulas de 45 minutos. 

 Projeto 7.º Mais e 9.º Mais que consiste no desdobramento de um bloco de 45 minutos nas 

disciplinas de Português e Matemática no 7.º e de 90 minutos no 9.º anos: trabalho mais 

individualizado com os alunos; atividades de remediação/sistematização/consolidação/revisão. 

 Apoios pontuais às diferentes disciplinas. 

 Programas de tutoria para apoio e aplicação de estratégias de estudo, orientação e 

aconselhamento ao aluno, da responsabilidade do Gabinete do Aluno. 

 Apoio para o ensino da Língua Portuguesa para alunos oriundos de países estrangeiros.  

 Atividades de Orientação Vocacional para alunos do 9.º ano. 

 Atividades de acompanhamento dos encarregados de educação no âmbito da Educação Parental, 

em parceria com o ISSA. 

 Serviços especializados de apoio educativo, que se destinam a promover a existência de 

condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos, conjugando a sua atividade com 

as estruturas de orientação educativa, sendo constituídos por:  

a) Serviço de Psicologia e Orientação (SPO);  

b) Núcleo de Educação Especial – Programa de Educação Especial;  

c) Equipa Multidisciplinar de Apoio Socioeducativo;  

d) Gabinete do aluno. 
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3. PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ALUNOS IDENTIFICADAS E RESPOSTAS EDUCATIVAS 
As principais dificuldades dos alunos encontram-se elencadas nos atuais documentos orientadores 

desta unidade orgânica, bem como no Plano do ProSucesso e no Relatório das Provas de Aferição de 

2017/2018 do Conselho Pedagógico. Para além das respostas que se encontram nos referidos 

documentos e no ponto 2.3, a escola tem desenvolvido um conjunto de medidas a diferentes níveis: 

 Com a criação de uma oferta formativa diversificada e adequada aos perfis dos alunos. 

 Com a dinamização de um conjunto de equipas, como o SPO, o Gabinete do Aluno, o Programa 

de Tutorias, os Diretores de Turma, que desenvolvem ações planeadas com base nas sinalizações 

dos alunos e nas suas dificuldades. 

 Com o estabelecimento de protocolos com diferentes instituições de forma a agilizar a articulação 

entre a equipa multidisciplinar da escola e as entidades externas na definição de estratégias. 

 Com a implementação de projetos que possam envolver a participação dos encarregados de 

educação, em especial através da Associação de Pais e Encarregados de Educação.  

 

4. METAS FIXADAS PELA UNIDADE ORGÂNICA EM MATÉRIA DE PROMOÇÃO DO SUCESSO 
ESCOLAR  
 As metas para o sucesso, no presente ano letivo, fixadas pela Unidade Orgânica nos diferentes 

 documentos orientadores, são: 

a) Manter a taxa de sucesso acima dos 70% em todas as disciplinas e em todos os anos de 

escolaridade e diminuir em 5% a taxa de insucesso nas disciplinas em que essa taxa foi superior a 

30%; 

b) Obter uma percentagem de progressão / aprovação dos alunos do 3.º ciclo acima de 75%, de 

acordo com os objetivos do ProSucesso; 

c) Obter uma percentagem de progressão / aprovação dos alunos do secundário acima dos 75% para 

o 10.º ano, de acordo com os objetivos do ProSucesso, e acima de 83% para os restantes anos. 

d) Melhorar a média dos resultados dos Exames Nacionais em cada disciplina em 3% e/ou diminuir o 

diferencial negativo em relação às médias nacionais; 

e) Assegurar uma taxa de abandono1 para os alunos dentro da escolaridade obrigatória inferior a 5%; 

f) Assegurar uma percentagem abaixo dos 20% de alunos que ultrapassam o limite de faltas 

injustificadas em duas disciplinas; 

g) Obter uma percentagem de alunos sujeitos a participações disciplinares abaixo dos 20% e diminuir 

em 10% o número de participações disciplinares em relação ao do ano anterior. 

h) Obter uma percentagem de alunos sujeitos à medida disciplinar sancionatória de suspensão abaixo 

dos 7%. 

                                                 

1 Alunos que tendo estado inscritos no ano letivo anterior ao de referência não frequentaram qualquer estabelecimento de ensino 
no ano letivo. 
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5. ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA A PROMOÇÃO DO SUCESSO 
Esta escola apresenta um conjunto de atividades concebidas no âmbito curricular e de enriquecimento 

curricular, destinadas a promover o sucesso educativo dos alunos, a melhoria das aprendizagens e o 

desenvolvimento das competências, capacidades, atitudes e valores consagrados nos currículos. 

 

5.1. Apoios 

Os apoios letivos são definidos no início do ano letivo pelo Conselho Executivo e constam no horário 

dos docentes. Podem ser de vários tipos:  

 Apoios sistemáticos 

 O apoio sistemático é dirigido exclusivamente a alunos para os quais tenham sido elaborados 

PEI´s ou beneficiem de medidas de apoio educativo. No horário do docente, estes apoios 

constituem componente letiva. Para os alunos trata-se de um apoio de caráter obrigatório. 

Ultrapassada a terceira falta não justificada, o aluno perde direito à sua frequência – o que muitas 

vezes significa que o docente que o acompanhava fica disponível para outro aluno que necessite 

de apoio individualizado e sistemático. 

 Os docentes responsáveis pelos apoios sistemáticos deverão realizar um relatório da sua 

atividade e do desempenho dos alunos que beneficiaram desses apoios com uma frequência 

mínima de duas vezes por período letivo, acompanhando o momento da avaliação intercalar e da 

avaliação do final do período. Os relatórios dos alunos com apoio sistemático serão entregues aos 

respetivos Diretores de Turma que os arquiva no processo individual do aluno. 

 Apoios pontuais 

 O apoio pontual envolve a maioria das disciplinas da escola e é dirigido a todos os alunos da 

escola que, por sua própria iniciativa queiram melhorar o seu desempenho, esclarecer dúvidas ou 

um acompanhamento no seu estudo; ou por indicação do conselho de turma, professor ou 

encarregado de educação. O apoio pontual não é de caráter obrigatório, mesmo que tenha sido 

sugerido pelo conselho de turma ou por um professor. No horário do professor, o apoio pontual 

constitui componente não letiva. Após sumariado, deve ser preenchido um formulário para registo 

dos alunos que frequentam este apoio, como consta no documento de procedimentos elaborado 

pelo Conselho Executivo.  
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APOIOS PONTUAIS - 3.º CICLO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO 
QUARTA-FEIRA 

PROFESSOR DISCIPLINA SALA 

13H15 

14h00 

Márcio Lázaro Matemática-9.ºano 211 

Janeth Vale Matemática-8.ºano 209 

João Tavares Matemática-7.ºano 208 

Sónia Antunes Espanhol 210 

Cecília Cardoso 
Físico-Química-7.º/9.º 

ano 
306 

14H10 

14h55 

Isabel Rego Português – 9.ºano 312 

Cristina Ambrósio  Matemática-9.ºano 305 

Elisabete Santos Matemática-8.ºano 301 

João Tavares Matemática-7.ºano 212 

Ilda Fraião Inglês – 7.º ano 214 

Marlene Bettencourt Inglês – 8.ºano 208 

Olga Junqueira Francês 201 

Sónia Antunes Espanhol 210 

M.ª Elsa Pereira História 209 

Carlos Nunes Geografia 303 

Angelina Altar Ciências Naturais  313 

15H05 

15H50 

Cristina Ambrósio Matemática-8.ºano 305 

Vânia Mão de Ferro Matemática-9.º ano 213 

Susana Silva Inglês-9.ºano 209 

Carlos Nunes Geografia 303 

Graça Andrade 
Ed. Visual/ Ed. 

Tecnológica 
304 

Hugo Parente Educação Física  

15H55 

16h40 

M.ª Clara Conceição 
Português-7.º/8.º 

ano 
101A 

Regina Dores Inglês-7.ºano 311 

Susana Silva Inglês-9.ºano 209 

Ana Aguiar 
Físico-Química-

8.ºano 
317 

Hugo Parente Educação Física  
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APOIOS PONTUAIS -ENSINO SECUNDÁRIO  

Tempo 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Professor Disciplina 
Sa

la
 

Professor Disciplina 

Sa
la

 

Professor Disciplina 

Sa
la

 

Professor Disciplina 

Sa
la

 

Profess
or 

Disciplina 

Sa
la

 

12h15          
Conceiçã

o 
Martins 

HCA/ GDA  
2
1
4 

   

13h15          
Conceiçã

o 
Martins 

HCA/ GDA 
2
1
4 

   

14h10 

      Dora Silva 
Português  

10/11.ºano 

2
0
5 

Patrícia 
Serra 

Matemática 
12.ºano 

2
1
5 

   

      Nisa Lopes 
Biologia 
Geologia 
11.ºano 

2
1
6 

Carlos 
Lobão 

História A 
12.º ano 

2
1
6 

   

 
 
 
 
 
 

15H05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sónia  
Ferreira 

Espanhol  
11.ºano 

3
2
2 

Ilídia 
Quadrado 

Português  
12.ºano 

3
2
3 

Dora Silva 
Português  

10/11.ºano 

2
0
5 

Ana 
Paula 

Menezes 

Biologia 
Geologia 
10.ºano 

3
2
0 

Isabel 
Afonso 

Biologia 
Geologia 
11.ºano 

3
1
4 

   
Marília 

Rodrigues 
Inglês  

12.ºano 

2
1
6 

Ilda Fraião 
Inglês  

10.ºano 

2
1
4 

Natália 
Pereira 

Matemática 
10.ºano 

3
1
9 

Conceição 
Leal 

Matemática 
11.ºano 

3
1
9 

   
Adalberto 

Branco 
Desenho A 

3
1
6 

M.ª Céu 
Brito 

Filosofia 
3
2
1 

Carlos 
Lobão 

História A 
12.º ano 

2
1
6 

   

   
Paula 
Mota 

Matemática 
10.ºano 

3
1
9 

Fernanda 
Silva 

Geografia A 
3
0
7 

   
   

   
Nádia  
Alves 

Físico-
Química 
10.ºano 

3
0
9 

Leonor 
Dutra 

Economia A 
2
1
5 

   
   

      
Ana  

Aguiar 

Físico-
Química 
11.ºano 

3
1
7 

   
   

      
Nádia  
Alves 

Físico-
Química 
10.ºano 

3
2
0 

   
   

      
Conceição 

Leal 
Matemática 

11.ºano 

3
2
2 

   
   

      
Luís 

Valentim 
MACS 

2
1
1 

   
   

      
Susana 
Salema 

GDA 
3
1
6 

   
   

15H55 

   
Ilídia 

Quadrado 
Português  

12.ºano 

3
2
3 

M.ª Céu 
Brito 

Filosofia 
3
2
1 

Sónia  
Ferreira 

Espanhol 
11.ºano 

3
2
2 

Isabel 
Afonso 

Biologia 
Geologia 
11.ºano 

3
1
4 

   
Marília 

Rodrigues 
Inglês 

12.ºano 

2
1
6 

M.ª 
Fernanda 

Silva 
Geografia A 

3
0
7 

Ana 
Paula 

Menezes 

Biologia 
Geologia 
10.ºano 

3
2
0 

   

   
Adalberto 

Branco 
Desenho A 

3
1
6 

Leonor 
Dutra 

Economia A 
2
1
5 

Natália 
Pereira 

Matemática 
10.ºano 

3
1
9 

   

   
Paula 
Mota 

Matemática 
10.ºano 

3
1
9 

Susana 
Salema 

GDA 
3
1
6 
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 Apoios a Exame 

 No final do ano letivo, é elaborado um calendário de aulas de apoio a exames.  

 Acompanhamento pedagógico e disciplinar 

 Os alunos podem ter acompanhamento pedagógico na sala de estudo, na biblioteca e no Gabinete 

do Aluno com um plano de ação, ou por um tutor. 

Mapa da Sala de Estudo 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 
8:30 
9:15 

GEOGRAFIA 

M.ª Fernanda Silva 
 

ED. VISUAL/ ET 

Rosa Alves 

MATEMÁTICA 

Conceição Leal 

INGLÊS 
Ilda Fraião 

2 
9:30 

10:15 

GEOGRAFIA 

M.ª Fernanda Silva 

ED. VISUAL/ ET 

José Chambel 

CN / BG 

Angelina Altar 

HISTÓRIA 

Jorge Costa Pereira 
INGLÊS 

Ilda Fraião 
ED. FÍSICA 

Gracinda Andrade 

3 
10:25 
11:10 

INGLÊS 
Ilda Fraião 

 

GEOGRAFIA 

M.ª Fernanda Silva ECONOMIA A/ 
DIREITO 

Leonor Dutra 

PORTUGUÊS 

M.ª Clara Conceição MATEMÁTICA 

Luís Valentim 
 

4 
11:20 
12:05 

INFORMÁTICA 

M.ª Elisabete Cunha 
EMRC 

Belmira Freitas 

GEOGRAFIA 

M.ª Fernanda Silva ECONOMIA A/ 
DIREITO 

Leonor Dutra 

FISICO QUÍMICA 
Cecília Cardoso 

 MATEMÁTICA 

Luís Valentim 

5 
12:15 
13:00 

MATEMÁTICA 

Natália Pereira 

INFORMÁTICA 

M.ª Elisabete Cunha 

ED. VISUAL/ ET 

Graça Andrade 

INGLÊS 
Victor Dores 

INGLÊS 
Regina Dores 

6 
13:15 
14:00 

     

7 
14:10 
14:55 

INGLÊS 
Regina Dores 

MATEMÁTICA 

Luís Valentim 

FÍSICO-QUÍMICA 

Susana Freitas 

FÍSICO-QUÍMICA 

Susana Freitas 
HISTÓRIA 

Marco Rego ED. VISUAL/  

DESENHO A 

Adalberto Branco 

HISTÓRIA 

M.ª Elsa Pereira 

8 
15:05 
15:50 

GEOGRAFIA 

Graça Gonçalves CN / BG 

M.ª Jesus Silva 

ED. VISUAL/  

DESENHO A/ HCA 

Raquel Ferreira 

INGLÊS 
Regina Dores 

FISICO QUÍMICA 
Susana Barros 

 CN / BG 

M.ª Jesus Silva 

9 
15:55 
16:40 

GEOGRAFIA 

Graça Gonçalves 
GEOGRAFIA 

Graça Gonçalves 

ED. VISUAL/  

DESENHO A/ HCA 

Raquel Ferreira 

INGLÊS 

Regina Dores 
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Mapa do Gabinete do Aluno 
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5.2. COMPLEMENTOS AO APOIO EDUCATIVO/ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 Para além das diferentes modalidades de apoio educativo, cuja adoção depende naturalmente do 

professor e da situação escolar específica de cada aluno, a escola propõe e incentiva os seus alunos 

a participarem em clubes temáticos e projetos já existentes, bem como, em novos clubes e novos 

projetos. A participação neste tipo de atividade constitui, ela própria, uma resposta educativa. As 

atividades específicas desenvolvidas neste âmbito encontram-se no Plano Anual de Atividades. 

 No presente ano letivo, a escola disponibiliza as seguintes atividades e projetos: 

 Jogos Desportivos Escolares – Envolve a participação de toda a comunidade educativa. Têm o 

objetivo de proporcionar a participação dos jovens em competição formal e de contribuir para a 

aproximação das comunidades onde as escolas se inserem. 

 CA2 – Centro de apoio aos alunos – Programa de entreajuda de alunos. As principais atividades 

prendem-se com apoio, de forma pontual, a situações de carência social e financeira, 

disponibilizando refeições, roupa e outros bens similares. Os alunos devidamente sinalizados para 

o efeito podem dispor, igualmente, de um acompanhamento individualizado de uma “madrinha 

secreta”.  

 Clube Europeu – Pretende desenvolver atividades sobre a Europa. 

 Clube de Filatelia “O Ilhéu” – Pretende desenvolver mostras filatélicas e emissão de carimbos, 

selos, postais-máximos e sobrescritos e exposições de natureza diversa. 

 Clube de Teatro Sortes à Ventura –- Pretende desenvolver nos alunos capacidades expressivas, 

corporais e de representação.  

 Clube de Mecatrónica – Pretende dinamizar um conjunto de atividades e projetos, tendo 

inicialmente por base a robótica educativa, a programação e a promoção na participação de 

eventos futuros a ocorrer quer no arquipélago como fora dele (por exemplo, CanSat, Zero Robotics, 

Apps for Goods, entre outros). Para além de outros objetivos, o Clube pretende também, em termos 

práticos, apoiar alunos na utilização de equipamentos existentes; dar formação, quando solicitada; 

zelar pela disponibilidade e bom funcionamento dos equipamentos e apoiar os projetos e trabalhos 

decorrentes da atividade da Escola. 

 Eco-Escolas – A atividade consiste na realização de diversas ações de sensibilização sobre 

questões ambientais. 

 Equipa da Saúde Escolar – Pretende sensibilizar a comunidade escolar com dinamização de 

diversas ações, em várias vertentes relacionadas com a saúde. 

 Encontros Filosóficos – Dinamizado sobretudo pelo grupo de Filosofia, envolve toda a 

comunidade escolar. Trata-se de um conjunto de palestras e workshops subordinadas a um tema 

e dirigido a alunos, professores e à comunidade em geral. Realizado dentro e fora da escola.  

 Jornal “O Arauto” – Aberto à participação de professores, alunos, funcionários, pais e 

encarregados de educação.  
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 Olimpíadas da Biologia e Geologia e Olimpíadas da Matemática – Estas atividades são 

compostas por várias eliminatórias. Os alunos passam às etapas seguintes consoante os 

resultados obtidos nas provas escritas e práticas. Na final nacional, os alunos encontram-se com 

outros vindos de todo o país. 

 Projeto do Parlamento Jovem (3.º Ciclo e Secundário) e Euroescola (Secundário) - 

Pretendem promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de temas 

da atualidade. 

 Projeto de Empreendedorismo – Tem como objetivo desenvolver nos alunos a iniciativa, a 

cooperação e a competitividade e o espírito empreendedor, através de uma metodologia 

learningbydoing e da gestão de miniprojetos. 

 Clube Desportivo Escolar – Pretende desenvolver atividades para dinamização da atividade 

física e de promoção da eliminação do sedentarismo, através da dança. 

 Clube do Mar – Tem como objetivo promover, nas suas diversas dimensões, o desenvolvimento 

da cultura náutica da comunidade escolar. Tem por finalidades: promover atividades de caráter 

social e educativo, tais atividades destinam-se a sensibilizar os alunos de todos os cursos e níveis 

de ensino – Regular, PEREE, PROFIJ, Vocacional, e REATIVAR – para a importância da utilização 

do mar; promover a utilização do mar em atividades ao serviço dos objetivos e conteúdos 

programáticos de diversas disciplinas através da dinamização de aprendizagens e do 

estabelecimento de parcerias com entidades do meio envolvente, nas suas dimensões, naturais e 

sócio económicas; e desenvolver a cultura náutica em parceria com entidades exteriores à escola 

que intervenham em atividades no âmbito dos oceanos. 

 Clube da Proteção Civil – Tem como objetivo educar a comunidade escolar para a segurança e 

prevenção de riscos. Pretende desenvolver competências no âmbito da prevenção e autoproteção, 

contribuir para a adoção de atitudes e comportamentos responsáveis e adequados, face a 

acidentes ou catástrofes que as populações possam vir a enfrentar.  

 Orquestra – Tem como objetivo contribuir para a formação integral dos jovens/alunos e 

enriquecimento curricular e pedagógico; promover o trabalho de grupo, a disciplina e a 

responsabilidade para uma melhor cidadania; combater o insucesso escolar; aproximar a famílias 

ao processo educativo dos seus educandos; dinamizar as comunidades locais, de forma a manter 

as tradições. 

 Projeto TOPA – Pretende potenciar a utilização de ferramentas digitais no processo de ensino-

aprendizagem. 
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6. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVO 
 

A monitorização será realizada pelo Conselho Pedagógico, no final de cada período escolar e no final 

do ano letivo.  

 

 

 

Horta, 22 de novembro de 2018 

___________________________________________ 

O Presidente do Conselho Executivo 

Pedro Miguel Mesquita de Medeiros 
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1. Visão 
 

          Contribuir ativamente para a concretização da Visão do PCE e do Programa do ProSucesso: motivar 

os alunos para o conhecimento. Incluir. Criar condições objetivas de Sucesso para todos. 

 

2.Missão 
 

           Dar ferramentas aos alunos de autorregulação1, para a tomada de consciência das suas escolhas 

e das consequências dos seus atos. Contribuir para a construção de uma visão de futuro. 

 

3.Princípios 
 

 O GA tem em contaos princípios que constam do Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, que define 

o Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória. "Um perfil de base humanista". O que significa? 

"Significa a consideração de uma sociedade centrada na pessoa e na dignidade humana como valores 

fundamentais"2; a inclusão como exigência ética, a contribuição para a criação de ambientes emocional e 

cognitivamente facilitadores como desafio, já que todos somos responsáveis pela criação de condições de 

estabilidade, de adaptabilidade e de valorização da pessoa humana.  

- O reconhecimento da pessoa, das suas necessidades objetivas e subjetivas,  

- O empoderamento e envolvimento das famílias na vida escolar dos filhos, já que estas têm uma palavra 

ativa e devem ser corresponsabilizadas na definição do projeto de vida do seu educando. 

- A promoção de valores que contribuam para a construção de uma sociedade mais justa, promotora da 

dignidade humana e da ação responsável.  

O Saber e as aprendizagens3 –Como vias fundamentais para o desenvolvimento de competências 

cognitivas, sociais, e de valorização de uma cultura científica que permita compreender, tomar decisões e 

intervir na realidade. 

A Inclusão – Como garantedo direito de todos ao conhecimento e à participação de modo pleno e efetivo 

em todos os contextos educativos.  

A Coerência e flexibilidade – Como forma de garantir o acesso à aprendizagem dos alunos com uma 

representação negativa da escola. 

                                                 
1 Aplicar-se-ão ferramentas de coaching educativo. 

2 Martins, Guilherme de Oliveira. In: Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. p:6 

3idem, ibidem. p:11 
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Na sequência da constituição de umgrupo de trabalho, que integrará elementos docentes de vários 

Departamentos Curriculares, SPO, cidadãos-tutores e representantes de várias instituições, desenvolver-

se-ão um conjunto de iniciativas, numa articulação intra e interinstitucional. 

Este documento, apresentado sob a forma de Manual de Procedimentos, é dirigido aos docentes- 

membros do GA, SPO,outros técnicos, e visa responder a situações recorrentes de alunos com ordem de 

saída da sala de aula, em situação de absentismo, risco de exclusão, numa articulação entre GA, serviços 

e comunidade. Pretende-se apoiar o aluno e, nas situações em que se verificar ser necessário, grupos de 

alunos, trabalhando com as famílias, de forma articulada, a fim de garantir as respostas para as suas 

necessidades.  

4. Valores4 
 
A educação deverá contribuir para que cada pessoa, na sua singularidade, consciencialize os seus 

princípios, valores e objetivos de vida. Nesse sentido, deverá aplicar ferramentas promotoras do 

desenvolvimento pessoal e da reflexão sobre o sentido das escolhas, ajudando a delinear uma visão de 

futuro. 

O GA deverá assumir como valores- guias de ação- o respeito pela pessoa, o não julgamento,a verdade, 

a tolerância, a justiça, a responsabilidade, a autorregulação, a empatia, a compaixão e a amizade.  

                                                 
4 Assume-se o pressuposto que todos os processos educativos visam contribuir para a formação de pessoas responsáveis, 

autónomas, e o desenvolvimento de atitudes, comportamentos e formas de estar em sociedade que tenham como referência 

os direitos humanos, os valores da igualdade de oportunidades e da justiça social. 
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5.Pressupostos 
 
A comunicação na sala de aula deve visar o respeito mútuo e a promoção de ambientes de aprendizagem 

motivadores. "Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciencializar a necessidade 

de responder pelas próprias ações"; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 1: Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 

A ordem de saída da sala de aula é o último recurso e deverá ser aplicada apenas quando o aluno 

evidencia comportamentos perturbadores que ponham em causa o trabalho desenvolvido em sala de 

aula e impeçam/dificultem o processo de ensino/ aprendizagem. 
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6.Metodologia de Ação 
6.1. Acompanhamento do aluno ao GA 

 
I. O Acompanhamento do aluno menor de 16 anos, com ordem de saída da sala de aula, ao GA, será feito 

por um técnico operacional.  

II. Na ausência do técnico operacional no piso, deverá o/a delegado/a de turma ligar para o PBX (9), a partir 

do telefone do piso e solicitar a presença de um funcionário. 

III. Os alunos maiores de 16 anos com ordem de saída da sala de aula deverão ser acompanhados por um 

técnico operacional ao Conselho Executivo. O Presidente do CE determinará, seguidamente, os 

procedimentos subsequentes. 

IV. Sempre que se verifique uma situação pontual de indisciplina, o aluno deverá ser encaminhado com 

orientações explícitas sobre o trabalho que deverá desenvolver no GA. 

V. Sempre que o aluno tem ordem de saída da sala de aula, o/a docente em exercício no GA deverá solicitar 

ao aluno que registe o nome, a turma, a disciplina que frequentava, o/a docente, o nome do/a DT, assim 

como as razões que originaram a ordem de saída da sala de aula.  

VI. O/a docente em exercício no GA deverá informar o DT, através do correio eletrónico do Gabinete.( e 

contactar telefonicamente os pais/EE. 

VII. Se o docente em exercício no GA não puder estabelecer contacto telefónico com os pais/EE do/a aluno/a, 

deverá informar o DT, na sequência do procedimento definido em VI). 

VIII. Sempre que se verifique a presença de 2 docentes destacados para apoio ao GA e verificando-se que 

vários alunos se encontram na situação prevista em IV), um dos docentes poderá apoiar o aluno na 

realização das tarefas na Sala de Estudo ou na Biblioteca da Escola. 

IX. Sempre que o docente queira falar em particular com o aluno, sem interferências, tem autonomia para o 

fazer, desde que seja assegurada a presença de um docente no GA5. 

 

6.2. O acompanhamento do aluno em situação de absentismo e risco de 
exclusão. 

 

O aluno em situação de absentismo e risco de exclusão e/ou quaisquer outras vulnerabilidades deve ser 

encaminhado para o GA pelo DT, CE e/ou docentes. No GA serão desenvolvidas ações, em cooperação 

com o SPO, tutores, serviços técnicos que visem dar ferramentas ao aluno para alterar o seu 

comportamento e obter sucesso escolar. 

 

 

                                                 
5O GA contará, em princípio, com o apoio permanente de uma psicóloga (Estagiar L), a partir de janeiro de 2018. 
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7. Linhas de Intervenção. 
 

Tendo em conta os diferentes níveis de Atendimento/Acompanhamento realizados no âmbito do GA, 

podem definir-se diferentes modalidades. São elas: 

 

A) 1º nível de intervenção- Atendimento no GA, na sequência de ordem de saída pontual de sala de aula. 

B) 2º nível de intervenção - Atendimento e ou Acompanhamento sistemático pelo GA; alunos com ordens 

de saída repetidas ou em absentismo ou quaisquer outras situações de risco. 

C) 3º nível de intervenção - Atendimento de ou Atendimento Especializado (em parceria com instituições 

sociais, as quais decorrerão de protocolos a estabelecer com as respetivas instituições). 

D) 4º nível de intervenção -Desenvolvimento de dinâmicas promotoras de competências de 

desenvolvimento pessoal, em grupo. 

E) 5º nível de intervenção- Desenvolvimento de ações junto dos pais. 

 

As formas de Atendimento são complementares. Enquanto o Atendimento de 1º nível faz a receção do aluno, 

identifica as situações-problema, acompanha, informa e corresponsabiliza os pais, o Atendimento de 2º nível 

pressupõe que o GA dê respostas articuladas e sistemáticas às situações individuais e familiares, intervindo 

diretamente sobre as problemáticas diagnosticadas. 

No âmbito do Acompanhamento pelo GA pode ser necessário, consoante o diagnóstico da situação, recorrer a 

Atendimento Especializado, através de ações a desenvolver em parceria com outras instituições - psicólogos, 

assistentes sociais, outros.6. 

O apoio a prestar a estes alunos e famílias deve implicar um conjunto de compromissos a assumir e a contratualizar 

entre os vários intervenientes (aluno, familiares e técnicos), planeados e enquadrados num Programa de Inserção. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO DO GA. ALUNOS 

MENORES DE 16 ANOS 
 

                                                 
6 É neste contexto que se enquadra o Acompanhamento às situações cuja problemática dominante seja o consumo de 
substâncias tóxicas. 
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9.FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS NO ENCAMINHAMENTO. ALUNOS 
MAIORES DE 16 ANOS 
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