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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DE UMA TURMA COM APLICAÇÃO DE PERCURSO ALTERNATIVO 
 

I - Identificação geral do percurso 
 
1.1- Identificação 

 
Agrupamento de Escolas de Avis - Código -1203036 
Estrada Nacional nº 244 – 7480 - 115 Avis 
Telefone – 242410120         Fax - 242412885 
 
Escola Básica 1 de Benavila – Código -1203496 
Largo do Asilo – 7480 – 206 Benavila 
Telemóvel – 934246840 
 
 - Ciclo de ensino a que respeita o percurso - 1º ciclo 
- Número total de horas de formação previstas - 25 horas semanais 
 - Local de realização das componentes de formação -  Escola Básica 1 de Benavila 
- Data prevista de início - setembro 2015 
 

II- Organização do percurso 
 
2.1 - Fundamentação do projeto (Diagnóstico das dificuldades apresentadas) 
 

De acordo com as linhas de orientação do Projeto Educativo do Agrupamento, a promoção do 

sucesso educativo passa pelo envolvimento das famílias e da comunidade local e pela 

diferenciação de estratégias pedagógicas indutoras do desenvolvimento cognitivo, pessoal e social 

dos nossos alunos, bem como pela adoção de medidas e ofertas educativas potenciadoras de 

inclusão escolar e social. 

Pretende-se com este percurso atenuar e/ou solucionar a problemática diagnosticada, que se 

traduz em casos de risco de absentismo e abandono escolar, repetido insucesso escolar, e risco de 

marginalização e exclusão social. 

O grupo de alunos a que se destina este percurso escolar são alunos de etnia cigana inseridos 

numa comunidade local que é Benavila onde a comunidade cigana é bem significativa.  

Com este percurso curricular alternativo pretende-se minimizar as dificuldades condicionantes da 

aprendizagem (desencontro entre a cultura escolar e de origem), através de uma ação de 

diferenciação pedagógica, que preconiza a aquisição de competências básicas nos domínios de 

português e de matemática e num conjunto de competências transversais e sociais que, 

respeitando o contexto e história de vida individual, promova a integração social no seu grupo e 

na sociedade. 



Página 2-3 

Pretende-se proporcionar aprendizagens nos diferentes domínios do desenvolvimento: aprender a 

ser e a estar; aprender a conviver para intervir; aprender a fazer para construir; aprender a 

conhecer para compreender desenvolvendo uma cultura de cidadania, cultivando a respeito pela 

vida e pela diferença, pela diversidade, pelo ambiente, pelas pessoas e sua liberdade. 

 
2.2 - Plano Curricular 

 

Tipo de formação 
Designação das 

disciplinas/áreas disciplinares 
Carga horária 

Escolar 

Comunicar em Português  6h 
Matemática para a vida 6h 

Cidadania 4h 
Expressões para a vida 4h 

Artística, Vocacional 
Atelier de Bricolage 

Atelier de Movimento 
Ciências experimentais 

5h 

 
2.3 - Alterações aos planos curriculares vigentes e respetiva justificação 

 
Serão realizados ajustes aos programas vigentes na componente de Formação Escolar,  

nomeadamente nas áreas disciplinares, sem por em risco a possibilidade dos alunos poderem no 

futuro integrar o ensino regular, com especial atenção no Português e na Matemática . 

Nas áreas do Cidadania e Expressões para a vida, serão elaborados programas de acordo com as 

necessidades e características dos alunos no sentido de os preparar para a inserção na sociedade e 

posteriormente no mundo do trabalho. 

Para a componente de Formação Artística e Vocacional serão elaborados programas específicos 

ajustados às características/capacidades e interesses dos alunos de forma a motivar/cativar os 

mesmos para a frequência escolar. 

 
2.4 – Plano Curricular Alternativo 
 

 Ensino Regular Ensino Vocacional 

Disciplinas/Áreas Disciplinares 

Comunicar em Português  Atelier de Bricolage 

Matemática para a vida Atelier de Movimento 

Cidadania Ciências experimentais  

Expressões para a vida  
 

Nas disciplinas de Português e de Matemática os conteúdos são definidos a partir das orientações 

definidas no Currículo Nacional para o Ensino Básico.  
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2.5- Avaliação dos alunos  
A avaliação assumirá um carácter de diagnóstico, formativo e sumativo. 

A avaliação será contínua, realizar-se-á por áreas de competência e terá um caracter qualitativo e 

quantitativo. 

A avaliação diagnóstica será efetuada com vista a diagnosticar conhecimentos, aptidões e atitudes 

prévias do aluno, elaborando posteriormente, de forma mais adequada o Projeto Curricular do 

Grupo e os respetivos Planos Individuais do aluno. 

A avaliação formativa, será a principal modalidade de avaliação, tendo um caracter regulador, 

orientador e autocorretor, fornecendo aos professor e ao aluno, informação sobre o seu percurso, 

para adequar ou modificar, se necessário. 

A avaliação sumativa resultará da reunião de todas as informações recolhidas ao longo do 

processo de aprendizagem e de aquisição de competências definidas no currículo nacional para a 

cada área curricular e disciplinar, no âmbito dos Planos Individuais, dando uma atenção especial à 

progressão nessas aprendizagens e competências. Esta avaliação ocorrerá no final de cada 

período. 

Os instrumentos/modos de avaliação serão: 

. Observação sistemática do trabalho do aluno. 

. Trabalhos individuais/pares/grupos. 

. Relatórios de trabalho. 

. Produção de materiais. 

. Fichas formativas e sumativas. 

. Cadernos / dossier diário do aluno e/ou portfólio. 

. Registos de auto e heteroavaliação. 

. Avaliação das atitudes: empenho, responsabilidade, pontualidade e assiduidade, respeito pelo 

outro e suas opiniões. 

 

 

Observações:  
Este documento é adaptado do Projeto PCA enviado à Direção Geral de Estabelecimentos 

Escolares – Direção de Serviços Região Alentejo 
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