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NOTA INTRODUTÓRIA
A criação de uma escola inclusiva, que tenha em atenção as necessidades
educativas de cada aluno, tem sido a principal preocupação norteadora das opções e
objetivos constantes do Projeto Educativo, operacionalizado através de atividades e ações
diversas e de um conjunto de opções de ordem organizativa, pedagógica e curricular,
plasmadas no Plano Anual de Atividades, no Plano Plurianual de Melhoria, no âmbito do
Projeto TEIP, e sistematizadas no presente documento.
A situação atípica vivenciada nos anos letivos anteriores, fruto dos períodos de
confinamento e de privação das atividades letivas presenciais, reforçou a necessidade de
disponibilização aos alunos de diferentes medidas de apoio, não constituindo no entanto
por si uma nova problemática. Se por um lado, a nossa população escolar apresenta um
histórico de handicaps sociais evidentes e de constrangimentos vários ao seu desempenho
escolar, por outro lado o trabalho de todos os docentes, em articulação entre si e com as
técnicas pertencentes à Escola ( Psicóloga, Educadora Social e Terapeuta da Fala),
liderada pelos diretores de turma no caso do 2º e 3º ciclo, permite um acompanhamento
sistemático dos alunos, o que minimiza parte dos efeitos negativos decorrentes de
constrangimentos de vária ordem.
A publicação do Plano 21/23 Escola+ apresenta um conjunto de propostas que vão,
em algumas situações, ao encontro do que vem sendo já implementado no Agrupamento,
pelo que constitui um complemento do trabalho em curso, integrando as medidas adotadas
este Plano Curricular.
Este é o resultado de decisões tomadas em sede própria e em tempo oportuno,
participadas e refletidas nos departamentos curriculares e em conselho pedagógico e
constitui-se como uma compilação de todas essas opções.
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1. Articulação Curricular
1.1 ARTICULAÇÃO INTER CICLOS
Tem sido prioridade central a criação de condições para que cada aluno
desenvolva capacidades que lhe permitam, com autonomia, construir um percurso escolar
adequado às suas capacidades e expectativas, não esquecendo, obviamente, os referentes
nacionais. O acompanhamento que é possível fazer nesta escola desde o pré-escolar até
ao nono ano é fundamental para a construção deste percurso, mas ele só é possível se
estiver assegurada uma articulação curricular vertical que se tem vindo a aprofundar
através:
 Da circulação de informação entre os diferentes ciclos, sobre os alunos, de forma
sistematizada e organizada.
 Da definição e aferição de competências entre educadoras e professoras do 1º
ciclo e entre estes e os dos ciclos subsequentes.
 Das reuniões entre as educadoras e os professores do 1º ano de forma a que a
integração dos alunos se faça de uma forma mais fluida.
 Das reuniões entre os professores do 4º ano e os Diretores de Turma do 5º ano
que recebem os alunos.
 Da presença de professores de todos os níveis de ensino, sempre que necessário,
em reuniões onde se planifiquem atividades de articulação conjuntas ou grupos de
trabalho.
 Da representatividade do 1º Ciclo e do pré-escolar no órgão de gestão.

1.2 Articulação Horizontal
A articulação curricular horizontal operacionaliza-se em momentos diversos, os
quais se foram ajustando de acordo com uma otimização de práticas e de gestão do tempo:
 Conselhos de turma;
 Reuniões de departamento;
 Reuniões de ano no 1ºciclo;
 Reuniões dos docentes de Português, de Inglês e de Matemática;
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 Coadjuvações/assessorias a Português, Inglês e Matemática nos três ciclos;
 Recurso a Domínios de Autonomia Curricular, sem alteração da matriz curricular,
para a efetivação de uma articulação e complementaridade de conteúdos de
diferentes disciplinas/áreas disciplinares.
 Trabalho colaborativo no âmbito das coadjuvações/assessorias e projeto Fénix;
 Trabalho cooperativo nos departamentos.

Num outro nível de articulação curricular, que é a das aprendizagens transversais,
a escola tem procurado promover a aquisição de um conjunto de capacidades e
competências transversais a todo o currículo e que são trabalhadas e avaliadas na área
transdisciplinar.
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2. Desenho Curricular
Em função das decisões consensualizadas em Conselho Pedagógico, após
auscultação dos Departamentos Curriculares, e atendendo à necessidade de rentabilizar e
otimizar os recursos disponíveis, definiu-se o desenho curricular para cada um dos anos de
escolaridade. Transversal a todos os anos do 2º e 3º ciclo, a redistribuição dos tempos
letivos entre TIC e Educação Tecnológica/ Oferta de escola teve por base a necessidade
do desenvolvimento de competências digitais, cada vez mais imprescindíveis na realidade
atual. No 1º ciclo optou-se pela lecionação desta área na Oferta Complementar – Info@.

2.1. 1º CICLO

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

Português

8

8

7

7

Matemática

7

7

7

7

Estudo do meio

2

2

2,5

2,5

Educação Artística

2

2

2

2

Educação Física

1

1

1

1

Apoio ao Estudo

1,5

1,5

Oferta Complementar

1

1

1

1

Inglês

--

--

2

2

Intervalo

2,5

2,5

2,5

2,5

Total

25

25

25

25

EMRC

1

1

1

1

Áreas Transversais: Tecnologias da
Informação e Comunicação e Cidadania e
Desenvolvimento

X

X

X

X

Componentes do currículo (x60m)
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2.2.

2º CICLO

Carga horária
semanal (x50m)

Carga horária
semanal (x50m)

5º ano

6º ano

Português

5

5

Inglês

2

3

História e Geografia de Portugal

3

2

Matemática

5

5

Ciências Naturais

2

2

Educação Visual

2

2

Educação Tecnológica

1

1,5

Educação Musical

2

2

Educação Física

3

3

Cidadania e Desenvolvimento1

0,5

0,5

TIC2

1,5

1

Total de Tempos letivos de 50 minutos

27

27

Educação Moral e Religiosa

1

1

Orientação Escolar

1

1

Apoio ao estudo

2

2

Componentes do currículo

1
2

Semestral – 1 tempo por semestre
Um dos tempos é semestral
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2.3.

3º Ciclo
Carga horária semanal (x50m)
Componentes do currículo

7º ano

8º ano

9º ano

Português

4

4

4

Inglês

3

3

3

Francês

2

2

2

2

2

2

2

4

4

3

3

3

3

2,53

História

2,5³

Geografia

4

Matemática

2,5³

Ciências Naturais

2,5³

Físico-Química
Educação Visual

2

2

2

TIC

1

1

1

0,54

0,5⁴

0,5⁴

3

3

3

0,5⁴

0,5⁴

0,5⁴

Total de tempos letivos de 50 minutos

30

30

32

Educação Moral e Religiosa

1

1

1

Orientação Escolar

1

1

1

Reforço curricular a Português

1

Oferta de Escola – Práticas Artísticas
Contemporâneas
Educação Física
Cidadania e Desenvolvimento

1

Reforço curricular a Matemática

3
4

1
1

Semestral: 1 tempo por semestre
1 dos tempos é semestral
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2.4.

Mancha Horária

2.4.1. Pré-escolar
A mancha letiva e não letiva no pré-escolar é a seguinte:
Atividades Curriculares
Manhã

Almoço

Tarde

09h00m - 12h00m

12h00m – 13h15m

13h15m – 15h15m

Atividades de Animação e Apoio à Família
07h30m – 09h00m

2.4.2.

15h15m – 18h30m

1º Ciclo

A organização curricular do 1º ciclo assenta em tempos de 60m e resulta na mancha
horária constante da tabela abaixo. A alteração da hora de almoço relativamente aos anos
anteriores resulta da necessidade de desfasamento entre os três ciclos na ocupação do
refeitório.
Atividades Curriculares
Manhã

Almoço

Tarde

09h00m - 12h00m

12h00m – 13h00m

13h00m – 15h00m

Atividades de Enriquecimento Curricular
15h30m – 16h30m
Componente de Apoio à Família
08h00m – 09h00m

16h45m - 17h45m
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2.4.3. 2º e 3º Ciclo
No 2º e 3º ciclo foi retomado o horário comum, tendo os tempos letivos a seguinte
distribuição:
Tempos

2º e 3º CICLO

1º

8:30

9:20

2º

9:20

10:10

Intervalo 15’

10:10 – 10:30

3º

10:30

11:20

4º

11:20

12:10

Intervalo 10’
5º

12:10 – 12:20
12:20

13:10
13:10 – 14:15

Almoço
6º

14:15

15:05

7º

15:05

15:55

Intervalo 10’

15:55 - 16:05

8º

16:05

16:55

9º

16:55

17:45

Saída 17:45

Na tarde de 4ª feira não são lecionadas atividades letivas no 2º e 3º ciclo, sendo
este tempo destinado à realização de reuniões, bem como de eventuais sessões pontuais
de apoio.
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3. Projetos de Âmbito Curricular
A adoção de medidas de apoio em contexto de sala de aula continua a ser
privilegiada, pese embora o acréscimo de recursos e de organização dos horários que tal
implica. Pretende-se assim dinamizar práticas pedagógicas em contexto de sala, em
detrimento de um aumento de horas de permanência na escola.

3.1.

Projeto Preparar – Pré-escolar

No pré-escolar, face às dificuldades evidenciadas de integração no 1º ano de
escolaridade e após uma análise e reflexão em departamento e em conselho pedagógico,
as crianças de cinco anos que integram os diferentes grupos beneficiam de um programa
específico de aquisição de requisitos prévios, na área de Formação Pessoal e Social, à
entrada no ensino básico, proporcionando de forma mais sistemática tarefas que permitam
maior sucesso nas aprendizagens.

3.2.

Projeto Histórias em Movimento – Começar Cedo para Cedo
Incluir

Este Projeto, dinamizado por uma educadora em articulação com a professora
bibliotecária, é direcionado para as crianças a frequentar o jardim-de-infância, no sentido
de promover o seu desenvolvimento ao nível das competências linguísticas e
comunicacionais.
O objetivo é criar condições de aprendizagem diversificadas, tendo por base o
referencial das bibliotecas escolares, onde a diferenciação pedagógica e as estratégias
desafiadoras permitem um ambiente onde as crianças podem falar, “ler” o conhecimento
“escrever” o conhecimento e pô-lo a circular.

3.3.

Assessoria Pedagógica – 1º ano

A presença de dois docentes em simultâneo, em horas de Português e de
Matemática, permite um acompanhamento mais sistemático e individualizado dos alunos,
contribuindo para uma melhoria das suas aprendizagens e desempenho
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3.4.

Projeto Capacitar Aprendizagens – 2º ano

Esta ação é sequencial no acompanhamento a um grupo de alunos que no ano letivo
anterior frequentaram o 1º e que evidenciavam lacunas e dificuldades de aprendizagem
muito evidentes que não lhes permitiram acompanhar o desempenho do grupo turma.

3.5.

Projeto Fénix – 2º e 3º ano

Os alunos do segundo e terceiro que, após uma avaliação diagnóstica
individualizada, se verifique estarem num nível de aquisições abaixo do expectável às áreas
de Português e/ou Matemática, são agrupados de acordo com o nível de conhecimentos
aferidos e integram o” Ninho” de forma a consolidar conhecimentos e a melhorar o seu
desempenho.

3.6.

Coadjuvação / Assessoria – 2º e 3º Ciclo

ANO

T URMAS

5º

AEB

6º

AEB

7º

BEC
B

8º

A, B E C

8º

CEB

9º

AEB

DISCIPLINA

Nº DE TEMPOS LETIVOS

PORTUGUÊS

3

MATEMÁTICA

3

PORTUGUÊS

3

MATEMÁTICA

3

PORTUGUÊS

2

MATEMÁTICA

2

INGLÊS

1

PORTUGUÊS

2

MATEMÁTICA

3

INGLÊS

2

PORTUGUÊS

3

MATEMÁTICA

3

INGLÊS

2
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A atribuição do número de horas em cada disciplina teve por base as necessidades
e perfis das turmas, conjugados com os recursos humanos existentes.
A presença de dois docentes em simultâneo permite a implementação de
dinâmicas de sala de aula mais diversificadas, bem como um acompanhamento mais
sistemático e individualizado dos alunos, contribuindo para uma melhoria do seu
desempenho.
Em algumas disciplinas foram ainda atribuídos tempos para assessoria
comportamental, em função dos perfis das turmas, por solicitação da docente.
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4. Apoios Educativos
4.1.

Modalidades de Apoio Pedagógico

As modalidades de apoio pedagógico têm, desde sempre, traduzido a
preocupação de responder às necessidades educativas dos alunos, sendo, por isso, o
resultado de um levantamento criterioso efetuado pelos conselhos de turma e pelos
professores titulares, de acordo com os perfis definidos. No presente ano letivo, e tal
como referido anteriormente, foram privilegiadas as assessorias/coadjuvações, pelo que
os apoios específicos são residuais.
Com o objetivo de minimizar as dificuldades pontuais sentidas por alguns alunos,
seja pelos constrangimentos em aprendizagens anteriores provocados pelo E@D, seja
por outras razões, é disponibilizado um reforço/apoio temporário a Português,
Matemática e Inglês. Este apoio semanal é frequentado por um número oscilante de
alunos, em função das necessidades sentidas pelos próprios ou identificadas pelos
docentes.

4.1.1. Apoio Educativo 1º Ciclo
Este apoio é disponibilizado sempre que o perfil do aluno o justifique, em função
dos critérios definidos em Departamento e de acordo com as priorizações de recursos.
O apoio incide nas áreas de Português e Matemática, variando a sua modalidade, dentro
ou fora da sala de aula, em função do perfil e da otimização de recursos.

4.1.2. Apoio a alunos estrangeiros – Português Língua Não
Materna (PLNM)
O trabalho a desenvolver com estes alunos centra-se no ensino/aprendizagem do
português, sendo que o desconhecimento da língua e as consequentes dificuldades de
comunicação e compreensão (aliadas em muitos casos às acentuadas resistências por
parte dos alunos) condicionam de forma evidente a sua aprendizagem.
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Face ao crescente número de alunos que têm vindo a integrar a escola, foram
utilizadas catorze horas do crédito horário para contratação de uma docente.

4.1.3.

Reforço Curricular

A extensão dos programas de Português e Matemática e a dificuldade em os
lecionar de forma sustentada nos tempos previstos na matriz curricular, justifica a
atribuição de um tempo de reforço curricular às seguintes disciplinas:
 Português- 7º e 9º ano
 Matemática – 8º e 9º ano

4.1.4.

Projeto Capacitar a Linguagem

As dificuldades ao nível das competências linguísticas e de comunicação (préescolar e 1º ciclo), com comprometimento da aprendizagem ao nível da iniciação à
leitura e escrita, determinam um desfasamento muito acentuado em relação ao ano de
frequência por parte de um conjunto de alunos que beneficiam já de uma medida
específica de apoio, mas que não é suficiente para colmatar as suas lacunas ao nível das
referidas competências.
A colocação de uma Terapeuta da Fala, foi decisiva para o diagnóstico e
intervenção nas questões de linguagem, desenvolvendo-se um trabalho de articulação
e complementaridade entre as docentes titulares, as docentes de apoio e a terapeuta da
fala.

4.1.5. Programa de Tutoria
Esta é uma atividade de carácter transdisciplinar, a desenvolver ao longo do ano
letivo e que prepara o aluno para uma melhor integração e motivação para as atividades
escolares. Baseia-se num contrato estabelecido entre o aluno e o professor-tutor onde são
definidas as regras a cumprir assim como as respetivas penalizações e prémios e tem como
objetivos:
 controlar o absentismo e o desinteresse pelas atividades escolares através
de um apoio individualizado;
 promover a modificação de comportamentos inadequados;
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 promover a motivação para as atividades escolares;
 promover a aquisição de competências básicas de estudo; promover a
capacidade de autoconhecimento e autoestima;
 criar e desenvolver métodos e hábitos de trabalho;
 promover a orientação e aconselhamento.

4.1.6. Apoio Tutorial Específico
Destina-se especificamente aos alunos que reúnem as condições estipuladas no
art.º 12.º: do Despacho Normativo n.º 4-A/2016: que “ao longo do seu percurso escolar
acumulem duas ou mais retenções.” Face à situação vivida nos anos letivos anteriores,
é extensível aos alunos que ficaram retidos no ano em causa.

4.1.7. Acompanhamento pelo SPO

Esta modalidade de apoio dirige-se aos alunos em situação de perturbação
emocional por razões várias, por exemplo, divórcio dos pais, luto, desemprego e conflitos
familiares, sempre que se constate que tenham impacto no seu desempenho e integração.
Os alunos são sinalizados por proposta do D.T., Conselho de turma ou GAAF,
devendo para o efeito ser preenchida uma ficha de formulação de pedido.

4.2. Outras Estruturas de Apoio
4.2.1. Recursos Específicos de Apoio à Aprendizagens e à
Inclusão
Conforme estipulado no Decreto–lei 54/2018, constituem recursos específicos
de apoio à aprendizagem e inclusão:
 Os Docentes de Educação Especial
 Os Técnicos especializados
 A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação inclusiva
 O Centro de Apoio à Aprendizagem
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As competências/regulamentação
documentos próprios e no referido diploma.

dos

referidos

recursos

constam

em

4.2.2. Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF)
A intervenção do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), enquanto
ferramenta e recurso para o desenvolvimento individual, escolar, familiar e social do
aluno consiste nos seguintes programas/projetos, dinamizados ou em colaboração com
a Educadora Social do Agrupamento: Portas Abertas; Tutoria/Acompanhamento
Socioeducativo; Gosto de Estar Limpinho; EPIS; Programa de Promoção de
Competências para Delegados e Subdelegados; Programa de Desenvolvimento Pessoal
e Social; projeto (Entre)laçar Famílias (Pais que Sabem); programa Dias Com Arte.
Num âmbito essencialmente social, o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família,
coordena o suporte facultado aos alunos que apresentam situações de risco, seja por
deficientes cuidados básicos de higiene e saúde, seja por ausência de condições de
habitabilidade e de suporte familiar. Na tentativa de colmatar algumas destas
carências, os alunos sinalizados usufruem de apoios diversos que vão desde o pequenoalmoço e lanche até aos cuidados básicos de higiene, passando pela articulação com
os Serviços de Saúde Locais e/ou Regionais para a resolução de questões de saúde e
respetivo encaminhamento quando necessário.

4.2.3. Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)

O SPO é uma unidade especializada de apoio educativo, que desenvolve a sua
ação em estreita articulação com outros serviços de apoio educativo e assegura o
acompanhamento do aluno, individualmente ou em grupo, ao longo do processo educativo,
bem como o apoio ao desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no interior da
escola e entre esta e a comunidade.
A sua ação é desenvolvida nos domínios do apoio psicopedagógico a alunos e
professores e do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar,
trabalhando diretamente com a Direção, com o Gabinete de Apoio ao Aluno e Família, com
os Diretores de Turma e com os professores em geral.
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O SPO exerce ainda a sua atividade no domínio da orientação escolar e
profissional, além de outras atividades consoante as necessidades específicas da escola.

4.2.4. Terapia da Fala

A colocação de uma terapeuta da fala tem-se revelado uma mais-valia
fundamental para o diagnóstico/despiste e intervenção nesta área, contribuindo de forma
inequívoca para a melhoria do desempenho de muitos alunos, ainda que nem sempre com
tradução imediata no sucesso “académico”. Este é um processo moroso, cujos resultados
não são imediatos, mas que se constitui fundamental para a consolidação de
aprendizagens que, sem esta intervenção, estariam totalmente comprometidas.

4.2.5. Biblioteca Escolar
A Biblioteca Escolar constitui um polo dinamizador de atividades transversais e
integradoras dos diferentes níveis de ensino e da comunidade educativa, dinamizando
atividades e projetos diversos que se constituem como uma mais-valia fundamental para
as diferentes áreas disciplinares, com particular enfoque nas questões da leitura.
No presente ano será implementado ainda o projeto “Escola a Ler”, no âmbito do
Plano 21/23 Escola + , dirigido a todos os anos de escolaridade.
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5. Atividades de Complemento Curricular
Neste âmbito, são dinamizados os seguintes clubes/projetos, sendo que em
algumas situações as atividades são integradas em contexto de sala de aula e/ou de
articulação curricular:
 Clube de Ciência Viva
 Clube da Proteção Civil
 Clube Eco – Escolas
 Clube do Desporto Escolar
 Programa de Educação para a Saúde
 Projetos Erasmus
 Projetos Etwinning

No 1º Ciclo, as atividades de enriquecimento curricular incidem nas seguintes
áreas:
Carga Horária Semanal Das Atividades

Ano de
Escolaridade

120 minutos

1º e 2º ano

60 minutos

2º e 3º ano

Música

60 minutos

1º, 2º, 3º e 4º ano

Atividade Física e
Desportiva

120 minutos

1º, 2º 3º e 4º ano

Xadrez

60 minutos

3º e 4º ano

Expressão Artística

Para além das atividades e projetos referidos, serão realizadas visitas de estudo,
sessões e espetáculos pedagógicos, bem como concursos diversos, para além da
participação em iniciativas promovidas pela autarquia e outras entidades.
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6. Normas e Critérios de Avaliação
A definição de normas e critérios de avaliação é efetuada em conselho pedagógico
sob proposta dos diferentes departamentos, tendo em atenção os normativos legais, os
documentos curriculares de referência e as características da população escolar.

7. Critérios a Observar na Elaboração dos Horários das Turmas

Para além do cumprimento dos normativos legais, os critérios definidos para a
elaboração dos horários dos alunos são propostos pela diretora, analisados pelo Conselho
Pedagógico, que emite parecer, e aprovados pelo Conselho Geral, de acordo com
princípios pedagógicos, de continuidade, de razoabilidade e de otimização de recursos.

8. Critérios de Constituição de Turmas

A constituição de turmas obedece igualmente, para além dos normativos legais, a
critérios definidos em conselho pedagógico.

Plano Curricular
2022- 2023
Página 21 de 21

