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Organização do ano letivo – 2016/2017

Agrupamento de Escolas de Avis

1. DESENHO CURRICULAR
1.1- Pré-Escolar
CARGA HORÁRIA LETIVA
SEMANAL

ÁREAS DE CONTEÚDO
Área de Formação Pessoal e Social
Área do Conhecimento do Mundo

25h

Área da Expressão e da Comunicação:
. Domínio da Matemática
. Domínio da Linguagem e Abordagem à Escrita
. Domínio das Expressão Dramática, Musical, Motora e Plástica
1.2- 1º Ciclo
De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 dezembro

1ºano, 2º ano
COMPONENTES DO CURRÍCULO
Áreas Disciplinares de frequência obrigatória

Carga horária semanal

Português

7h

Matemática

7h

Estudo do Meio

5h

Expressões Artísticas e Físico – Motoras

3h 30m

Apoio ao Estudo (a)

1h 30m

Oferta complementar (b) - Cidadania Ativa

1h
Total de 25 horas

Áreas Curricular de frequência facultativa
Atividades de Enriquecimento Curricular (c)

5h

Educação Moral e Religiosa Católica (d)

1h

3º/4º ano
COMPONENTES DO CURRÍCULO
Áreas Disciplinares de frequência obrigatória

Carga horária semanal

Português

7h

Matemática

7h

2

Inglês

2h

Estudo do Meio

3h 30m

Expressões Artísticas e Físico – Motoras

3h

Apoio ao Estudo (a)

1h 30m

Oferta complementar (b) - Cidadania Ativa

1h
Total de 25 horas

Áreas Curricular de frequência facultativa
Atividades de Enriquecimento Curricular (c)

5h

Educação Moral e Religiosa Católica (d)

1h

(a) Apoio aos alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço do apoio nas
disciplinas de Português e Matemática, de acordo com o nº1 do artigo 13º.
(b) Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma transversal, a educação para
a cidadania e componentes de trabalho com as tecnologias da informação e de comunicação, de acordo com o nº
2 do artigo 12º.
(c) Atividade de carácter facultativo, nos termos do artigo 14º. No caso de estas atividades serem oferecidas por
entidade exterior à escola, o que carece sempre de contratualização, é necessária confirmação explícita do MEC
para que a sua duração exceda 3horas nos 3º e 4º anos e 5horas nos 1º e 2º anos de escolaridade.
(d) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 19º.

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)
1. As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) foram regulamentadas e regem-se pela
Portaria nº 644-A/2015 de 24 agosto, Decreto-Lei nº 91/2013 de 10 de julho, alterado
pelo Decreto-Lei nº 176/2014 de 12 dezembro, Despacho Normativo nº 10-A/2015 de 19
de junho e, o atual Estatuto do Aluno, Decreto-Lei nº 51/ 2012.
2. Consideram-se AEC no 1º ciclo do ensino básico as atividades de carácter facultativo e de
natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos
domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio,
de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na educação.
1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

1h Inglês

2h Oficina de Leitura
e Escrita

2h Oficina de Leitura
e Escrita

2h Atividade Física

2h Atividade Física

2h Atividade Física

2h Atividade Física

2h Ensino da Música

2h Ensino da Música

1h Ensino da Música

1h Ensino da Música

5h

5h

5h

5h

1h Inglês
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As AEC serão lecionadas por professores do Agrupamento e por professores contratados
pelo mesmo.
O horário das AEC é de 5 horas semanais nos diferentes anos de escolaridade e deverá ser,
preferencialmente, após o término das atividades letivas. Excecionalmente poderá existir
flexibilização de horário nas diferentes turmas.
1.3 - 2º Ciclo
Matriz organizada em períodos de 45m
Componentes do Currículo
Áreas disciplinares

Carga horária Semanal
5º ano

6º ano

Total de ciclo

Português

6x45m (270m)

6x45m (270m)

Inglês

3x45m (135m)

3x45m (135m)

História e Geografia de Portugal

3x45m (135m)

3x45m (135m)

Matemática

6x45m (270m)

6x45m (270m)

Ciências Naturais

3x45m (135m)

3x45m (135m)

Educação Visual

2x45m (90m)

2x45m (90m)

Educação Tecnológica

2x45m (90m)

2x45m (90m)

Educação Musical

2x45m (90m)

2x45m (90m)

Educação Física

3x45m (135m)

3x45m (135m)

6 blocos ou 270m

45m

45m

2 blocos ou 90m

31 blocos ou

31 blocos ou

62 blocos ou

1395m

1395m

2790m

45m

45m

90m

5x45m (225m)

5x45m (225m)

10 blocos ou 450m

Línguas e Estudos Sociais
24 blocos ou
1080m

Matemática e Ciências
18 blocos ou 810m

Educação Artística e Tecnológica

E.M.R.C. (a)
Total
Oferta Complementar (b)
Formação Cívica
Apoio ao Estudo (c)

12 blocos ou 540m

(a) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15º, parte final, com carga fixa de 45m.
(b) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo
disponível nos termos do artigo 12º - Formação Cívica

(c) Oferta obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por
indicação do conselho de turma e obtido o acordo dos encarregados de educação, nos termos do
artigo 13.º do Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho.
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1.4 - 3º Ciclo
Matriz organizada em períodos de 45m
Componentes do Currículo
Áreas disciplinares
Português

7º ano
5x45m
(225m)

Carga horária semanal
8º ano

9º ano

5x45m (225m)

5x45m (225m)

3x45m (135m)

3x45m (135m

2x45m (90m)

2x45m (90m)

3x45m (135m)

3x45m (135m)

2x45m (90m)

3x45m (135m)

3x45m (135m)

3x45m (135m)

3x45m (135m)

3x45m (135m)

5x45m (225m)

5x45m (225m)

2x45m (90m)

3x45m (135m)

Total de ciclo
15 blocos ou
675m

Línguas Estrangeiras
Inglês(LE I)

Espanhol / Francês (LE II)

3x45m
(135m)
3x45m
(135m)

16 blocos ou
720m

Ciências Humanas e Sociais
História

Geografia

2x45m
(90m)
3x45m
(135m)

16 blocos ou
720m

Ciências Físico e Naturais
Ciências Naturais

Físico - Química

Matemática

3x45m
(135m)
3x45m
(135m)
5x45m
(225m)

18 blocos ou
810m

15 blocos ou
675m

Expressões e Tecnologias
Educação Visual

2x45m
(90m)

TIC / Educação Tecnológica

2x45m

(c) (Semestral)

(90m)

Educação Física

E.M.R.C. (a)
Total

3x45m

495m

2x45m (90m)

3x45m (135m)

3x45m (135m)

45m

45m

45m

35 blocos

34 blocos ou

34 blocos ou

(135m)

11 blocos ou

9 blocos ou
405m
3 blocos ou
135m
103 blocos ou

5

ou 1575m

1530m

1530m

4635m

45m

45m

45m

135m

Oferta Complementar
Formação Cívica (b)

(a) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15º, parte final, com carga fixa de 45m.
(b) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo
disponível nos termos do artigo 12º - Formação Cívica
(c) A disciplina de TIC inicia-se no 7º ano, funcionando sequencialmente nos 7º e 8º anos, semestral, em articulação
com a disciplina de oferta de escola – Educação Tecnológica.

2. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO BÁSICO
No ensino Pré-escolar e no 1º Ciclo, a carga horária é de 25 horas. Nos 2º e 3º Ciclos, os
horários das disciplinas são organizados em blocos de 90 minutos e de 45 minutos. Cada
bloco corresponderá a um tempo dedicado a uma única disciplina/área curricular. Os
tempos letivos mais prolongados permitem um trabalho mais diversificado por parte dos
alunos, valorizando-se a aula como tempo de trabalho e de aprendizagem.
2.1. Calendário Escolar
O enquadramento legal do Calendário Escolar faz-se, anualmente, por despacho do Diário da
República, sendo apresentado no Anexo I cada ano letivo.
2.2. Horários de funcionamento
Os jardim de infância e as escolas do 1º ciclo funcionam em horas (60 minutos) e/ou meias
horas (30 minutos). A escola sede funciona em blocos de 90 e 45 minutos. Determinou-se a
seguinte distribuição:
Pré-Escolar

1º Ciclo

2º e 3º Ciclo

Manhã

9.30 – 12.30

9.00 - 12.30

8.30 – 13.30

Tarde

14.00 – 16.00

14.00 – 17.30

14.35 – 17.00

Intervalos

10.30 – 11.00

10.30 – 11.00

10.00 – 10.20 /11.50 – 12.00
16.05 – 16.15

2.3. Modalidades de Apoio Educativo
2.3.1 Serviços Especializados de Apoio Educativo
Os Serviços Especializados de Apoio Educativo são o conjunto de serviços que se destinam a
promover a existência de condições para a plena inclusão escolar dos alunos,
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principalmente os que têm necessidades educativas especiais, sendo a sua ação conjugada
com as Estruturas de Orientação Educativa.
Os Serviços Especializados de Apoio Educativo são constituídos pelas seguintes estruturas:
a) Educação Especial e Apoio Educativo (1º ciclo);
b) Gabinete GO!;
c) Ação Social Escolar (ASE)
a)Educação Especial e Apoio Educativo
Os pressupostos da Educação Especial e Apoio Educativo visam a contribuição para a
igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todas as crianças e jovens, bem como
a promoção de respostas pedagógicas diversificadas e adequadas às necessidades
específicas. Também é finalidade desta estrutura o desenvolvimento global das crianças e
jovens, assim como assegurar as condições para a inclusão socioeducativa dos alunos com
Necessidades Educativas Especiais (N.E.E.). Compete ainda à Educação Especial e Apoio
Educativo colaborar na promoção da qualidade educativa, nomeadamente nos domínios
relativos à orientação educativa, à interculturalidade, à saúde escolar e à melhoria do
ambiente educativo.
b) Gabinete GO!
O GO! parte da conceção de que o aluno é o principal ator da escola, e que apenas através
da sua participação ativa e empenhada, será possível melhorar o seu sucesso escolar.
O GO! desenvolve um conjunto de atividades socioeducativas que promovam o gosto pela
escola, a aquisição de competências do saber, do ser e do estar, da assertividade e da
postura cívica, através de uma educação para a cidadania com principal enfoque na
definição de regras de conduta claras, relações interpessoais saudáveis, e responsabilização
do aluno no seu próprio processo de desenvolvimento.
c) Ação Social Escolar (ASE)
A Ação Social Escolar reveste uma especial importância nas competências e atribuições
municipais em matéria social. Tem por objetivos a concretização do princípio da equidade e
a promoção de oportunidades de acesso e sucesso escolares a todos os alunos do ensino
básico. Para além disso, compete-lhe adequar medidas de apoio socioeducativo destinadas
aos alunos inseridos em agregados familiares cuja situação económica determina a
necessidade de comparticipações financeiras.
2.3.2 Medidas de promoção do sucesso escolar
No âmbito da autonomia da escola e tendo em vista o sucesso escolar e a garantia da
estabilidade pessoal dos alunos, foram adotadas as medidas adequadas à resolução dessas
dificuldades, de acordo com o previsto no nº 21 do art.º 2º do Dec. Lei nº 139/2012 de 5 de
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julho, na redação vigente, no artigo 32º do despacho Normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril,
que se podem concretizar designadamente através de:
a) Apoio ao estudo, orientado para a satisfação de necessidades específicas, contribuindo
para um trabalho de proximidade e acompanhamento eficaz do aluno face às dificuldades
detetadas;
b) Atividades de apoio ao estudo através da consolidação e desenvolvimento das
aprendizagens, visando o reforço do apoio nas disciplinas com maiores níveis de insucesso e
o acompanhamento da realização de trabalhos que visem a integração das aprendizagens de
várias áreas disciplinares, a prática de rotinas de pesquisa e seleção de informação e a
aquisição de métodos de estudo;
c) Constituição temporária de grupos de alunos em função das suas necessidades e ou
potencialidades, promovendo, num trabalho de articulação entre docentes, a superação das
dificuldades e o prosseguimento do trabalho na turma;
d) Coadjuvação em sala de aula, valorizando -se as experiências e as práticas colaborativas
que conduzam à melhoria das práticas;
e) Estabelecimento de permutas temporárias de docentes, no 1.º ciclo;
f) Acompanhamento a alunos que progridam ao 2.º ou 3.º ciclo com menção Insuficiente ou
classificação final inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano escolar anterior;
g) Implementação de tutorias, visando o acompanhamento com vista à melhoria das
aprendizagens e ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos;
h) Acolhimento e acompanhamento dos alunos que não têm o português como língua
materna;
i) Integração dos alunos noutra oferta formativa, mediante parecer do psicólogo escolar e
concordância do encarregado de educação;
j) Outras que a escola considere adequadas às dificuldades dos alunos.
2.3.3. Biblioteca Escolar
A Biblioteca Escolar (BE) do agrupamento integra a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE).
A BE, como espaço agregador de conhecimentos e recursos diversificados, possui uma
dinâmica própria e pretende, na escola, ser implicada no suporte às aprendizagens, no apoio
ao currículo, no desenvolvimento da literacia digital, na formação de leitores críticos e na
construção da cidadania, tentando assegurar a todos os alunos condições e oportunidades
para o seu desenvolvimento integral. Procura, ainda, promover a leitura, proporcionar
aprendizagens significativas e dinamizar a aplicação prática de saberes transversais. Tem
também como função a oferta de recursos diversificados ao estudo e à ocupação de tempos
livres dos alunos.
A BE deve ser concebida como um verdadeiro centro de recursos ao dispor de toda a
comunidade escolar e ser encarado como parte do trabalho letivo e de todo o processo de
ensino/aprendizagem. No contexto escolar, deverá ser um espaço privilegiado de formação
e um espaço inesgotável de aprendizagens. Sendo assim, serão linhas orientadoras do
trabalho a desenvolver:
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Apoiar a os docentes na persecução das orientações delineadas nas Metas Curriculares
sobretudo no que diz respeito à Educação literária (1º, 2º e 3º ciclos).
Participar em projetos e concursos do Plano Nacional de Leitura, pretendendo deste modo
dar resposta aos fracos níveis de literacia, desenvolvendo competências nos domínios da
leitura e da escrita. Assim, e com o intuito de promover a criação de hábitos de leitura desde
cedo, a leitura no pré-escolar será realizada, quer pelos alunos, através das imagens dos
livros, quer pela educadora que disponibilizará uma hora por dia para esta atividade. No 1.º
ciclo, os alunos deverão dedicar uma hora por dia à leitura e à escrita centradas em livros
ajustados aos seus interesses e níveis de competência linguística. Nos níveis de ensino
subsequentes deverá ser contemplado na planificação de Português aulas para leitura
recreativa.
Promover novas relações com o conhecimento e a cultura fornecendo aos seus
utilizadores:
Um contributo para o sucesso escolar, dando acesso, apoiado ou autónomo, à informação;
Um apoio privilegiado à formação nas novas tecnologias;
Um espaço de cultura, de leitura, de debates, exposições e ocupação dos tempos livres;
Um espaço cultural, mediador entre o agrupamento e outros parceiros;
Contribuir para a rentabilização dos recursos e investir em iniciativas de divulgação e
partilha interativa de informação, através dos meios que venham a revelar-se adequados e
necessários;
Disponibilizar o acesso ao fundo documental através do catálogo online;
Desenvolver parcerias e relações de partilha de recursos entre as escolas do concelho e a
Biblioteca Municipal.
2.3.4. Oferta Complementar – 1º ciclo
O Agrupamento promove uma hora semanal de cidadania ativa, lecionada pelos docentes
titulares das turmas.
2.3.5 Atividades de Enriquecimento Curricular
No âmbito das atividades de enriquecimento curricular o Agrupamento de Escolas de
Avis disponibiliza as seguintes atividades: Ensino do Inglês; Ensino da Música, Atividade
Física e Desportiva e Oficina de Letras e Escrita. Estas atividades estão disponíveis para todos
os alunos do primeiro ciclo, sendo a sua frequência facultativa.
O Regulamento das Atividades de Enriquecimento Curricular encontra-se descrito no
anexo 2.
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2.3.6. Clubes
Os clubes e projetos são concebidos como espaços onde são desenvolvidas atividades de
complemento/enriquecimento curricular. Os clubes têm um caráter facultativo e revestemse de uma natureza eminentemente lúdica e cultural, incidindo particularmente nos
domínios artístico, científico e da informação. Deverão ainda promover normas, atitudes e
valores conducentes a uma cidadania ponderada. Assim, devem ser objetivos transversais
dos clubes:
Desenvolver nos alunos capacidades de recolha, seleção e organização de informação;
Desenvolver nos alunos o espírito criativo, o sentido de responsabilidade, a autonomia e a
criatividade;
Desenvolver capacidades psicomotoras, intelectuais e afetivas;
Aprofundar o sentido de grupo e de sociedade, para uma participação positiva nos
mesmos;
Articular com áreas curriculares disciplinares e não disciplinares;
Alargar conhecimentos de cultura geral;
Cabe a cada clube apresentar no início de cada ano letivo a planificação onde devem
constar, obrigatoriamente, os seus objetivos específicos, para além de outros itens.
Os Clubes que existem no agrupamento são: Desporto Escolar, Clube das Artes, Clube dos
Jogos Matemáticos; Eco Escolas; Jornal Escolar;
2.3.7 Projetos
Projeto Fénix
Os objetivos deste projeto são: criar uma dinâmica de sucesso e igualdade de
oportunidades para todos os alunos; possibilitar aos professores um acompanhamento mais
focado em cada aluno; permitir a utilização de estratégias de aprendizagem adequadas às
necessidades de cada aluno ou grupo de alunos; criar condições para um maior
envolvimento da família no processo escolar dos seus educandos; elevar a qualidade e o
nível de sucesso dos alunos.
PAPES
Os objetivos do Programo de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (PAPES)
são: promover hábitos de vida saudável em todas as dimensões do termo; fomentar práticas
de alimentação saudável na escola e em casa; promover o combate à inatividade física,
concretamente na luta contra a obesidade; promover o conhecimento do corpo, dos afetos
e da sexualidade; desenvolver competências pessoais e sociais de forma a prevenir
comportamentos de risco; construir e aplicar instrumentos de diagnóstico e avaliação do
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projeto e das aprendizagens; realizar ações que impliquem no processo todos os níveis de
ensino e parceiros.
As temáticas prioritárias são: educação alimentar; atividade física; afetos, educação
sexual e infeções sexualmente transmissíveis; cuidados primários de saúde e higiene
pessoal; prevenção consumo de substâncias psicoativas. Os destinatários são os alunos de
todos os níveis de ensino do Agrupamento: pré, 1º, 2º e 3º ciclos.
PNL
O Plano Nacional de Leitura visa os seguintes objetivos: promover a leitura,
assumindo-a como fator de desenvolvimento individual e de progresso nacional; criar um
ambiente social favorável à leitura; inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras
atividades que estimulem o prazer de ler entre crianças, jovens e adultos; criar instrumentos
que permitam definir metas cada vez mais precisas para o desenvolvimento da leitura;
enriquecer as competências dos atores sociais, desenvolvendo a ação de professores e de
mediadores de leitura, formais e informais; consolidar e ampliar o papel da Rede de
Bibliotecas Públicas e da Rede de Bibliotecas Escolares no desenvolvimento de hábitos de
leitura; atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos nacionais e
internacionais de avaliação de literacia. A Escola Básica Mestre de Avis encontra-se registada
no Plano Nacional de Leitura desde 2007/08, ano em que o referido Plano foi criado. A
Biblioteca Escolar Mestre de Avis integrou a Rede de Bibliotecas Escolares em 2006.
3 - ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES
3.1. Metas Curriculares
Uma tendência curricular é a explicitação e especificação dos conhecimentos que os alunos
devem alcançar e das capacidades que devem desenvolver em cada disciplina. A
especificação destas duas componentes – conhecimentos e capacidades – tem adotado a
designação de “metas curriculares”. Trata-se de documentos relativos aos diversos níveis de
escolaridade, mas com anualização das aquisições pretendidas.
As metas curriculares constituem, pois, a par dos programas disciplinares, os documentos
orientadores do ensino e da avaliação, sendo que os segundos enquadram a aprendizagem,
enquanto as primeiras a concretizam.
À escola cabe um papel fundamental no desenvolvimento dos alunos, pelo que se preconiza
que o currículo deva ser construído de modo a que possa promover as capacidades
cognitivas de todos.
As presentes metas baseiam-se em algumas linhas orientadoras alicerçadas em teorias da
aprendizagem e da instrução. Das teorias da aprendizagem, ressaltam-se aquelas que, sendo
recentes, salientam a importância de aspetos como o conhecimento, a memória, a
compreensão e a resolução de problemas.
A maioria das planificações das diversas disciplinas já se encontram de acordo com as novas
metas curriculares.
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4. CRITÉRIOS GERAIS
4.1 - Critérios para a Constituição de Turmas
Os principais critérios de constituição de turmas são os seguintes:
- Respeitar as indicações do Conselho de Turma: heterogeneidade de género, de repetentes
e de resultados escolares;
- Ter em consideração os alunos indisciplinados na distribuição das turmas;
- Freguesias distribuídas por diversas turmas, não manter os alunos todos juntos;
- Os alunos com NEE deverão estar separados equitativamente pelas turmas, de acordo com
a legislação em vigor. Estar atento às alíneas dos alunos de Necessidades Educativas
Especiais e às indicações dadas pela equipa de ensino especial;
4.2 - Critérios para Distribuição do Serviço Docente
A – Organização do serviço Docente
a) Como princípio orientador, na distribuição de serviço deverá atender-se ao perfil do
docente, quer a nível da sua relação com os alunos e encarregados de educação, quer a nível
do grau de desempenho do cargo, bem como à experiência do mesmo.
b) No que respeita à educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, estabelecem-se os
seguintes critérios de distribuição de serviço letivo: Graduação profissional e Continuidade
pedagógica.
c) A distribuição do serviço docente, no 2.º ciclo, deve tentar assegurar que cada docente
lecione à mesma turma as disciplinas, ou áreas disciplinares, relativas ao seu grupo de
recrutamento.
d) Sempre que possível, devem ser atribuídas turmas de um mesmo ano de escolaridade ao
mesmo grupo de professores para, desse modo, facilitar a organização do trabalho do
conselho de turma.
e) Ter-se-á em conta um número máximo de turmas e níveis a atribuir a cada docente de
forma a assegurar o necessário equilíbrio global, garantindo um elevado nível de qualidade.
Esse número máximo deverá ser casuisticamente definido em função da área de formação
do docente e do serviço que resta distribuir.
f) No 3º Ciclo a área de Ciências Físico – Químicas e Naturais, um bloco de 90 minutos deverá
ser usado, quando possível, em regime de desdobramento da turma, de modo a permitir a
realização de trabalho laboratorial;
g) Os professores não deverão ter mais de três blocos de 90 minutos por dia;
h) Os docentes devem dar sequencialidade às turmas que lecionam durante o ciclo, sempre
que possível;
i) Na elaboração de horários dos docentes deverá ter-se em atenção: legislação; critérios
pedagógicos; uma distribuição equitativa e justa do serviço letivo por todos os docentes;
B - Distribuição de Salas por Turma
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Sempre que possível atribuir uma sala fixa a cada turma, excetuando o caso das disciplinas
práticas que funcionam em salas específicas.
C - Atribuição das Direções de Turma
Dadas as funções inerentes ao cargo de Diretor de Turma, nomeadamente, as de
coordenador do Conselho de Turma, gestor/coordenador da PT, interlocutor/mediador
privilegiado entre professores, alunos e encarregados de educação, este deve reunir as
seguintes características:
. Lecionar a totalidade ou a maioria dos alunos da turma
. Lecionar mais de 45 minutos à turma;
. Ser um docente com facilidade de comunicação/relacionamento interpessoal, capaz de
criar um bom ambiente entre os intervenientes no processo educativo;
. Saber gerir conflitos;
. Gostar de trabalhar em equipa e ter competências de liderança e coordenação
4.3 - Critérios para a Elaboração de Horários
No intuito de melhorar a qualidade do processo de ensino/aprendizagem, foi aprovado
no Conselho Pedagógico os seguintes critérios para a elaboração dos horários:
2º e 3º ciclo
- O limite entre turnos da manhã e da tarde deve manter-se como atualmente
- na atribuição dos tempos das disciplinas com três dias por semana ou menos, como a
disciplina de Espanhol, sejam considerados dois blocos de quarenta e cinco minutos em dias
da semana diferentes, se possível não consecutivos;
- as aulas de Português e Matemática devem, sempre que possível, ser lecionadas no
turno da manhã;
- se possível, concentrar a componente não letiva num só dia. A indisponibilidade para
implementar esta proposta não beneficiou o horário dos professores nem dos alunos; o
apoio deve ser atribuído aos professores titulares das turmas e deve ser contemplado nos
horários dos docentes logo na distribuição de serviço;
- as horas destinadas ao trabalho colaborativo entre pares pedagógicos devem
igualmente ser contempladas nos horários dos docentes de forma coincidente;
- constituição de equipas que possibilitam conselhos de turma com os mesmos
elementos, por ano de escolaridade; assegurar a continuidade pedagógica como uma
prioridade;
- atribuição de horários para o funcionamento dos clubes compatíveis com os horários
das turmas;
- a disciplina de Educação Física não deve ser lecionada, pela mesma turma, em dias
seguidos, devendo haver um intervalo de pelo menos um dia;
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- As turmas maiores não devem ter aulas de Educação Física, no pavilhão, em
simultâneo com outras turmas;
- Os apoios educativos não devem ser dados em dias em que a carga horária letiva dos
alunos seja muito elevada.
- As Atividades de Enriquecimento Curricular devem ser sempre ao final da tarde;
- A mancha livre do horário (a tarde) deve ser a mesma por ciclo;
- No período da tarde devem ser lecionadas, preferencialmente, as disciplinas de
carácter mais prático
- Sempre que um docente lecionar duas disciplinas à mesma turma, estas não devem
ser consecutivas- Deve fazer-se o desdobramento das disciplinas de Ciências Naturais e de
Ciências Físico Químicas, sempre que permitido por lei;
- Haver flexibilização do período da tarde no primeiro ciclo.
4.4 - Critérios para a Participação do Agrupamento em Atividades
Foram definidos os seguintes critérios para a participação do Agrupamento em
atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas: relativamente às visitas de
estudo, dever-se-á organizar uma por turma, envolvendo o maior número possível de
turmas e/ou disciplinas, e dar prioridade às turmas que nunca foram a uma visita. As
atividades deverão decorrer preferencialmente no período de almoço e após as atividades
letivas. Quando uma atividade não constar do Plano Anual de Atividades, dever-se-á avaliar
a sua pertinência, dentro dos critérios pedagógicos, científicos e culturais que determinarão
a participação na mesma. Além disso, o Agrupamento deverá participar em atividades
pertinentes para a comunidade escolar que sejam promovidas pelo município ou trás
entidades.
5 - AVALIAÇÃO NO PRÉ-ESCOLAR
A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa em cada nível de
educação e de ensino por isso implica princípios e procedimentos de avaliação adequados à
especificidade de cada nível. A Educação pré-escolar tem especificidades às quais não se
adequam todas as práticas e formas avaliativas utilizadas noutros níveis de ensino.
A avaliação na educação pré-escolar assume uma dimensão marcadamente formativa e
contínua.
Tendo em conta as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar avaliar o processo
e os efeitos, implica tomar consciência da ação para adequar o processo educativo às
necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução.
Critério de avaliação:
 Assiduidade
 Autonomia/Socialização
 Interesse e participação nas atividades
 Desenvolvimento das aprendizagens/competências nas diferentes áreas curriculares
e utilização das mesmas em novas situações.
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Instrumentos de Avaliação e Calendarização
 Grelha de observação individual -ao longo do ano letivo.
 Ficha de avaliação das competências adquiridas nas diferentes áreas curriculares –
trimestral.
 Relatório das atividades desenvolvidas pelo grupo – trimestralmente.
 Ficha de Avaliação individual, discutida com pais/encarregados de educação – no
final do ano letivo. No caso das crianças que transitam para o 1ºciclo esta avaliação
final vai integrar o processo individual do aluno.
No caso das crianças com NEE a avaliação é feita pela(o) docente titular de turma em
conjunto com os técnicos da equipa dos apoios educativos e/ou equipa de intervenção
precoce – com periocidade estabelecida nos Planos Educativos Individual.
6 - AVALIAÇÃO ENSINO BÁSICO
Quadro Legal em que se baseia a Avaliação assenta no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de
julho e no Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril de 2016.
A avaliação, constituindo-se como um processo regulador do ensino, é orientadora do
percurso escolar e tem por objetivo a melhoria da qualidade do ensino através da aferição
do grau de cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino
básico.
Esta verificação deve ser utilizada por professores e alunos para, em conjunto, suprir as
dificuldades de aprendizagem. A avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado geral
do ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino das diversas disciplinas em função
dos objetivos curriculares fixados.
Princípios
A avaliação das aprendizagens assenta nos seguintes princípios:
Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e capacidades
pretendidas, através da utilização de instrumentos de avaliação diversificados;
Primazia da avaliação formativa, com valorização dos processos de autoavaliação regulada;
Valorização da evolução do aluno, nomeadamente, ao longo de cada ciclo;
Transparência do processo de avaliação, nomeadamente, através da clarificação e da
explicitação dos critérios adotados;
Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação.
Intervêm no processo de avaliação, designadamente:
a) O professor;
b) O aluno;
c) O conselho de docentes no 1º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos;
d) O diretor e o conselho pedagógico da escola;
e) O encarregado de educação;
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f) O docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o
desenvolvimento do processo educativo do aluno;
g) A Serviços ou organismos do Ministério da Educação
A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao
encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre a aquisição de
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades, de modo a permitir rever e melhorar o
processo de trabalho.
6.1 - Modalidades de avaliação
6.1.1 - Avaliação de diagnóstico
A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja
considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, de
superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de
apoio à orientação escolar e vocacional.
6.1.2 - Avaliação formativa
É a principal modalidade de avaliação do ensino básico, assume caráter contínuo e
sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de
instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos
contextos em que ocorrem.
6.1.3 - Avaliação sumativa
Consiste na formulação de uma síntese das informações recolhidas sobre o desenvolvimento
das aprendizagens e conhecimentos definidos para cada disciplina, no quadro do plano da
turma respetivo, dando uma atenção especial à evolução do conjunto dessas aprendizagens
e conhecimentos.
a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de
gestão e administração dos agrupamentos de escolas;
b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do
Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito.
6.2 - Classificações Quantitativas e respetivas Menções Qualitativas
6.2.1 - 1º ciclo do Ensino Básico
1º, 2º, 3º,4º ano
Menção qualitativa

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito Bom

Escala percentual

0% a 49%

50% a 69%

70% a 89%

90% a 100%
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Atitudes e valores
A avaliação compreenderá os seguintes parâmetros:
 Conhecimentos e aprendizagens
 Capacidade de comunicação
 Autonomia
 Iniciativa
 Criatividade
 Participação nas aulas
 Comportamentos / atitudes
 Assiduidade
2- Peso da avaliação a atribuir
Fichas de avaliação (Domínio Cognitivo/Psicomotor)

50%

Trabalhos (Domínio Cognitivo/Psicomotor)

20%

Atitudes (Domínio Sócio-Afetivo)

30%

No domínio Cognitivo/Psicomotor o peso da avaliação a atribuir é de 70% (aqui são também avaliadas as
componentes do currículo de caráter transversal: educação para a cidadania; compreensão e expressão em
língua portuguesa e tecnologias de informação e comunicação).

3 – Nomenclatura para atribuição de classificação nas fichas de avaliação
0% a 49% - INSUFICIENTE
50% a 69% - SUFICIENTE
70% a 89% - BOM
90% a 100% - MUITO BOM
PORTUGUÊS
Leitura/compreensão escrita
Gramática
Expressão escrita
Expressão oral
Comportamento e atitudes (ver doc de perfil do aluno)
TOTAL

17,5
17,5
17,5
17,5
30%
100%
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INGLÊS - DOMÍNIO COGNITIVO/PSICOMOTOR – 70%

Instrumentos de
avaliação
Elementos de
avaliação

Compreensão
escrita
15%

Expressão
Escrita
15%

Expressão
oral
20%

Compreensão
Oral
20%

Testes; trabalhos
Tarefas em Sala
de aula
Compreensão da
ideia global de
textos

Testes; trabalhos
Tarefas em Sala de
aula
Estrutura; caligrafia;
correção; vocabulário

Tarefas em
Sala de aula;
trabalhos
Fluência
Pronúncia
Vocabulário
Linguagem
corporal

Testes;
Tarefas em sala de aula
Compreensão da ideia
global de textos orais

DOMÍNIO SÓCIO-AFETIVO(ATITUDES) – 30%
Capacidade de
Comunicação

Autonomia

Iniciativa

Criatividade

Participação
nas aulas

Comportamentos/
atitudes

Assiduida
de

EXPRESSÕES

FÍSICO-MOTORAS

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FISICO-MOTORAS

Capacidades físicas individuais

17.5%

Cooperação em situações de jogo/equipa

Expressão e Educação
Musical

ARTÍSTICAS

7.5%

Expressão e Educação
Dramática

Expressão e Educação
Plástica

ATITUDES (ver perfil do aluno)

Perceção Sonora e Visual

10%

10%
17.5%

Execução rítmica e vocal

7.5%

Comunicação verbal /não verbal

7.5%

Improvisação e dramatização de histórias

10%

Domínio de formas, cores e técnicas

7.5%

Domínio de materiais

10%

70%

17.5%

17.5%

30%
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Assiduidade

Não é pontual
nem assíduo.

A pontualidade e
assiduidade são
irregulares.

É quase sempre
pontual e assíduo.
É sempre pontual
e assíduo.

Critérios de avaliação – AEC
Empenho/Aplicação de
Comportamento
Conhecimentos
-Demonstra pouco
-Apresenta, com
interesse e empenho
alguma frequência,
pelas atividades
comportamentos
propostas.
inadequados.
- Revela dificuldade
- Revela um
na aplicação de
relacionamento
conhecimentos.
pouco satisfatório
com colegas e/ou
professores.
-Revela algum
- Cumpre, com
empenho na
alguma regularidade,
realização das
as normas dos
atividades propostas.
comportamentos
- Revela alguma
estabelecidos.
facilidade na
- Revela um
compreensão,
relacionamento
aquisição e aplicação
satisfatório com
de conhecimentos.
colegas e professores.
- Empenha-se na
- Cumpre as normas
realização das
dos comportamentos
atividades propostas.
estabelecidos.
- Revela facilidade na
- Revela um bom
compreensão,
relacionamento com
aquisição e aplicação
colegas e professores.
de conhecimentos.
- Contribui para o
bom funcionamento
da aula.

Avaliação

Não Satisfaz

Satisfaz

Satisfaz
Bastante
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – FORMAÇÃO CÍVICA/CIDADANIA ATIVA
A avaliação da área curricular não disciplinar Formação Cívica é expressa de forma descritiva
conduzindo à atribuição de uma menção qualitativa traduzida em três parâmetros – Bom,
Suficiente e Insuficiente. (De acordo com o Despacho Normativo nº 13/2014)
BOM
- O aluno revela um grande sentido de responsabilidade sendo pontual e assíduo, e
demonstrando respeito e compreensão pelas normas sociais.
- É bastante empenhado, está atento, revela muito interesse e participa ativamente nas
atividades.
- O aluno demonstra um elevado grau de tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.
- O aluno tem uma participação ativa e critica na escola e na sociedade sendo bastante
autónomo, participativo e civicamente responsável.
- O aluno tem uma ótima relação interpessoal
SUFICIENTE
- O aluno revela sentido de responsabilidade sendo normalmente assíduo e pontual e
demonstrando respeito e compreensão pelas normas sociais.
- É empenhado, está atento, revela interesse e participa nas atividades.
- O aluno demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.
- O aluno tem uma participação regular e critica na escola e na sociedade sendo tolerante,
autónomo, participativo e civicamente responsável.
- O aluno tem uma boa relação interpessoal
INSUFICIENTE
- O aluno não revela sentido de responsabilidade, não é assíduo nem pontual e não tem
respeito nem compreensão pelas normas sociais.
- O aluno não demonstra empenhamento nem interesse, raramente está atento e raramente
participa nas atividades.
- O aluno não demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.
- O aluno não participa nas atividades da escola e da sociedade, não é autónomo nem
civicamente responsável.
- O aluno não tem uma boa relação interpessoal
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PERFIL DO ALUNO
Perfil do Aluno

CL

Nunca é pontual.

0

Raramente é pontual

1

É pouco pontual.

2

É pontual.

3

É sempre pontual.

4

Nunca manifesta respeito pelos outros e pelas regras estabelecidas.

0

Raramente manifesta respeito pelos outros e pelas regras estabelecidas.

1

Poucas vezes manifesta respeito pelos outros e pelas regras estabelecidas.

2

Manifesta respeito pelos outros e pelas regras estabelecidas.

3

Manifesta sempre respeito pelos outros e pelas regras estabelecidas.

4

Nunca participa com empenho nas actividades e tarefas.

0

Raramente participa com empenho nas actividades e tarefas.

1

Poucas vezes participa com empenho nas actividades e tarefas.

2

Participa com empenho nas actividades e tarefas.

3

Participa sempre com empenho nas actividades e tarefas, realizando-as de forma exemplar.

4

Nunca mostra sentido de responsabilidade.

0

Raramente mostra sentido de responsabilidade.

1

Poucas vezes mostra sentido de responsabilidade.

2

Mostra sentido de responsabilidade.

3

Mostra sempre sentido de responsabilidade em todas as situações.

4

Nunca manifesta capacidade de auto-avaliação.

0

Raramente manifesta capacidade de auto-avaliação.

1

Poucas vezes manifesta capacidade de auto-avaliação.

2

Manifesta capacidade de auto-avaliação.

3

Manifesta sempre capacidade de auto-avaliação.

4

6.2.2 - 2º e 3º ciclos do Ensino Básico
Menção

Fraco

Não Satisfaz

Satisfaz

Bom

Muito Bom

Níveis (1 a 5)

1

2

3

4

5

Escala percentual

0% a 19%

20% a 49%

50% a 69%

70% a 89%

90% a 100%

qualitativa

6.3 - Condições de aprovação, transição e progressão
6.1- A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a
retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou de Não
Transitou, no final de cada ano, e de Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada ciclo.
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Condições de transição e de aprovação
1 — A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a
retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não
Transitou, no final de cada ano, e Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo.
2 — A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico,
sendo a retenção considerada excecional.
3 — A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do
aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas.
4 — Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b)
do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.
5 — A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre
que o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos,
considerem que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para
prosseguir com sucesso os seus estudos, sem prejuízo do número seguinte.
6 — No final de cada um dos ciclos do ensino básico, após a formalização da avaliação
sumativa, incluindo, sempre que aplicável, a realização de provas de equivalência à
frequência, e, no 9.º ano, das provas finais de ciclo, o aluno não progride e obtém a menção
Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições:
a) No 1.º ciclo, tiver obtido:
i) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;
ii) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente,
menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas;
b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido:
i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de
Matemática;
ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.
7 — No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do
ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados implica a sua não aprovação neste
ciclo.
8 — As Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º ciclo, e Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo
e 2.º ciclo, e as disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de oferta complementar, nos três
ciclos do ensino básico, não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação
de ciclo.
9 — No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o
limite de faltas, nos termos do disposto no n.º 4 do presente artigo.
10 — Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que
pertencia por decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma.
11 — A retenção em qualquer ano de um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de
todas as componentes do currículo do respetivo ano de escolaridade.
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Condições especiais de aplicação de provas
Os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, abrangidos pelo
disposto nas alíneas a), b), c), d) e f), do n.º 2 do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7
de janeiro, na redação atual, realizam as provas de aferição, as provas finais de ciclo e as
provas de equivalência à frequência, podendo usufruir de condições especiais de realização
de provas, ao abrigo da legislação em vigor.
Casos especiais de progressão
1 — Um aluno que revele capacidade de aprendizagem excecional e um adequado grau de
maturidade poderá progredir mais rapidamente no ensino básico, beneficiando de uma das
seguintes hipóteses ou de ambas:
a) Concluir o 1.º ciclo com 9 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano
respetivo, podendo completar o 1.º ciclo em três anos;
b) Transitar de ano de escolaridade antes do final do ano letivo, uma única vez, ao longo dos
2.º e 3.º ciclos.
2 — Um aluno retido num dos anos não terminais de ciclo que demonstre ter desenvolvido
as aprendizagens definidas para o final do respetivo ciclo poderá concluí -lo nos anos
previstos para a sua duração, através de uma progressão mais rápida, nos anos letivos
subsequentes à retenção.
3 — Os casos especiais de progressão previstos nos números anteriores dependem de
deliberação do conselho pedagógico, sob proposta do professor titular de turma ou do
conselho de turma, baseado em registos de avaliação e de pareceres do docente de
educação especial ou do psicólogo, depois de obtida a concordância do encarregado de
educação.
4 — A deliberação decorrente do previsto nos números anteriores não prejudica o
cumprimento dos restantes requisitos legalmente exigidos para a progressão de ciclo.
6.4 - Quantificação dos instrumentos de avaliação:
6.4.1 - 2º e 3º Ciclos

Domínio Cognitivo/ Psicomotor

80%

Domínio Sócio-Afetivo
(Atitudes)

20%

60% para testes escritos *
20% outros instrumentos/ recursos
de avaliação sumativa a decidir pelos
departamentos
(*5% dos testes de avaliação deverá
ser para o domínio e correção do
português)
Aplicar o quadro das atitudes (Perfil
do Aluno);
Integrar trabalhos de casa, caderno
diário, participação, aulas práticas.

Esta quantificação é aplicável a todas as disciplinas, com as exceções que abaixo se
discriminam.
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Departamento de Ciências Humanas e Sociais
Educação Moral e Religiosa Católica
Conhecimentos – 30%
Trabalhos – 35%
Atitudes – 35%
Departamento de Expressões
Domínio Cognitivo/ Psicomotor
(Conhecimentos)

80%

Domínio Sócio-Afetivo
(Atitudes e comportamentos)

20%

60% para testes
20% outros trabalhos
Disciplina, participação na aula, TPC,
responsabilidade, organização,
assiduidade

Educação Visual e Educação Tecnológica
Conceitos

20%

Técnicas

10%

Processos

40%

Atitudes

30%

Educação Musical
Capacidades e procedimentos

35%

Área Cognitiva/Conhecimentos

35%

Atitudes e Valores

30%

Educação Física
Área A – Atividades Físicas

65%

Área B – Aptidão Física

20%

Área C – Conhecimentos

15%

Departamento de Línguas
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Português
DOMÍNIO COGNITIVO/PSICOMOTOR – 80%1
Educação Literária
Leitura
Compreensão Escrita
30%

Oralidade

Gramática

Expressão
Escrita

(compreensão
e expressão
oral)

15%

20%

15%

Línguas Estrangeiras
DOMÍNIO COGNITIVO/PSICOMOTOR – 80%1
Compreensão
Expressão Escrita
Expressão
Compreensão
escrita
(Léxico e gramática)
Oral
Oral
20%
20%
20%
20%

Português e Línguas Estrangeiras

Pontualidade

DOMÍNIO SÓCIO-AFETIVO(ATITUDES) – 20%2
Respeito
Empenho
Responsabilidade

Autoavaliação

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE TESTES
Português
Educação Literária
Leitura
Compreensão Escrita
50%

Gramática

Expressão
Escrita

20%

30%

Línguas estrangeiras

Compreensão
escrita
25%

Expressão
Escrita
25%

Expressão
oral
25%

Compreensão
Oral
25%

1

O trabalho a realizar pelos alunos (grupo, individual), de caráter obrigatório em cada período é avaliado de acordo
com as caraterísticas do trabalho (oral, escrito, relatório, …) em cada um dos domínios
1

1

Integrar trabalhos de casa, caderno diário, participação, cooperação com pares, aulas práticas. (ver Perfil do Aluno)

O trabalho a realizar pelos alunos (grupo, individual), de caráter obrigatório em cada período é avaliado de acordo
com as caraterísticas do trabalho (oral, escrito, relatório, …) em cada um dos domínios
2
25
Integrar trabalhos de casa, caderno diário, participação, cooperação com pares, aulas práticas. (ver Perfil do Aluno)

6.5 - Educação Para A Cidadania/Formação Cívica
A avaliação da área curricular não disciplinar Formação Cívica é expressa de forma
descritiva conduzindo à atribuição de uma menção quantitativa, traduzida numa escala de 1
a 5, conforme se infere do estipulado no número 3 do art.º 26 do Decreto-Lei n.º 139/2012,
de 5 de Julho.
O número 9 do art.º 8 Despacho normativo n.º 13/2014, de 15 de Setembro, preconiza
ainda que “A informação resultante da avaliação sumativa interna nos 2.º e 3.º ciclos
expressa -se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, podendo ser acompanhada,
sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a evolução do
aluno.”
Desta forma devem os níveis ser atribuídos tendo em conta os seguintes descritores:
NÍVEL 5
- O aluno revela um grande sentido de responsabilidade sendo pontual e assíduo, e
demonstrando sempre respeito e compreensão pelas normas sociais.
- É sempre bastante empenhado, está atento, revela muito interesse e participa ativamente
nas atividades.
- O aluno demonstra sempre um elevado grau de tolerância, solidariedade e respeito pelos
outros.
- O aluno tem sempre uma participação ativa e critica na escola e na sociedade sendo
bastante autónomo, participativo e civicamente responsável.
- O aluno tem uma ótima relação interpessoal.
NÍVEL 4
- O aluno revela sentido de responsabilidade sendo assíduo e pontual e demonstrando
respeito e compreensão pelas normas sociais.
- É empenhado, está atento, revela interesse e participa nas atividades.
- O aluno demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.
- O aluno tem uma participação regular e critica na escola e na sociedade sendo tolerante,
autónomo, participativo e civicamente responsável.
- O aluno tem uma boa relação interpessoal.
NÍVEL 3
- O aluno revela algum sentido de responsabilidade sendo normalmente assíduo e pontual e
demonstrando respeito e compreensão pelas normas sociais.
- É empenhado, está atento, revela regularmente interesse e participa nas atividades.
- O aluno demonstra alguma tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.
- O aluno tem uma participação regular e critica na escola e na sociedade sendo
habitualmente tolerante, autónomo, participativo e civicamente responsável.
- O aluno tem uma relação interpessoal razoável.
NÍVEL 2
- O aluno não revela sentido de responsabilidade, não é assíduo nem pontual e não tem
respeito nem compreensão pelas normas sociais.
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- O aluno não demonstra empenhamento nem interesse, raramente está atento e raramente
participa nas atividades.
- O aluno não demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.
- O aluno não participa nas atividades da escola e da sociedade, não é autónomo nem
civicamente responsável.
- O aluno não tem uma boa relação interpessoal
NÍVEL 1
- O aluno nunca revela sentido de responsabilidade, nunca é assíduo nem pontual e nunca
tem respeito nem compreensão pelas normas sociais.
- O aluno nunca demonstra empenhamento nem interesse, nunca está atento e raramente
participa nas atividades.
- O aluno nunca demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.
- O aluno nunca participa nas atividades da escola e da sociedade, nunca é autónomo nem
civicamente responsável.
- O aluno não tem uma boa relação interpessoal
6.6 - Avaliação dos Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE)
Alunos com NEE
Para alunos com necessidades educativas especiais (NEE), os programas educativos
individualizados, tendo em conta os Planos de Turma/Grupo, serão elaborados com a
colaboração dos docentes da educação especial e os encarregados de educação, os quais
definem as formas e os momentos de avaliação, tendo como base a Lei n.º 3/2008 de 7 de
Janeiro.
A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos do ensino básico abrangidos pelo
artigo 21º do Decreto - Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, nas disciplinas e áreas disciplinares
específicas, expressa-se numa menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e
Insuficiente, acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno.
7. AVALIAÇÃO DO PROJETO
O presente projeto será avaliado no final do ano letivo em sede de departamentos e
posteriormente de Conselho Pedagógico, sendo que será atualizado em função das
indicações oriundas destes órgãos.
8. ANEXOS
Avis, Setembro de 2016.
A Diretora
__________________

Margarida Neves
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ANEXO1 - Calendário Escolar 2016-2017
Calendário Escolar 2016-2017 - Pré-Escolar
Despacho nº 8294-A/2016 de 24 de julho de 2016

1º Período
Início – 15 de setembro 2016
Termo - 26 de dezembro de 2016

1ª Interrupção – 5 dias úteis
De 27 de dezembro 2016 e 2 de janeiro 2017

2º Período
Início – 3 de janeiro 2017
Termo – 4 de abril de 2017

2ª Interrupção – Carnaval
De 27 de fevereiro a 1 de março 2017
3ª Interrupção – 5 dias úteis
De 10 a 18 de abril 2017
17 de abril 2017 – feriado municipal

3º Período
Início – 19 de abril 2017
Termo – 30 de junho de 2017
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Calendário Escolar 2016-2017 - 1º,2º e 3º Ciclo
Despacho nº 8294-A/2016 de 24 de julho de 2016

1º Período
Início – 15 de setembro 2016
Termo - 16 de dezembro de 2016
1ª Interrupção
De 17 de dezembro de 2016 a 02 de janeiro 2017

2º Período
Início – 3 de janeiro 2017
Termo – 4 de abril de 2017

2ª Interrupção – Carnaval
De 27 de fevereiro a 1 de março 2017
3ª Interrupção
De 5 a18 de abril 2017
17 de abril 2017 – feriado municipal

3º Período

Início – 19 de abril 2017
Termo
9º ano – 6 de junho de 2017
5º, 6º, 7º, 8ºanos - 16 de junho de 2017
1º ciclo – 23 junho 2017
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