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1. INTRODUÇÃO 
A reorganização curricular trouxe para o cenário da educação novas formas de olhar o processo de 

ensino/aprendizagem, outras atitudes face às realidades existentes e novas propostas de realização do ato 
educativo. 
Estas disposições exigem cumplicidades entre todos os atores envolvidos na ação educativa, nomeadamente, 
órgãos de gestão, professores, alunos e comunidade: 

-  Os órgãos de gestão na estruturação das grandes opções e intencionalidades definidas para os 
projetos do Agrupamento, bem como das estratégias globais para a ação educativa; 

- Os professores na reflexão participada das conceções de projetos e na operacionalização 
contextualizada das mudanças e rumos traçados para a intervenção educativa; 

- Os alunos, enquanto construtores do seu próprio conhecimento, mobilizando-se para os 
conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver e para práticas de participação e experimentação que 
os releve para aprendizagens significativas; 

- A comunidade na participação mais ativa, quer através de parcerias de cooperação com a escola, quer 
através do fomento de práticas regulares de colaboração nas dinâmicas do projeto educativo. 
Assim, sendo o Projeto de Desenvolvimento Curricular do Agrupamento é um instrumento de gestão 
pedagógica que estabelece as formas de organização e gestão do currículo, de condução e de 
acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, fundamenta-se nas orientações gerais do currículo 
nacional, aqui adaptado ao contexto e à situação concreta do nosso Agrupamento e da comunidade educativa. 

O Projeto de Desenvolvimento Curricular pretende definir as prioridades pedagógicas assumidas, a sua 
organização geral, as dinâmicas da organização dos tempos escolares, os critérios de avaliação das 
aprendizagens e apresentar uma visão global, abrangente da totalidade da oferta formativa da escola, tendo 
como fio condutor a construção de um edifício que permita à comunidade educativa um trabalho com base 
em ideias comuns. Assim, a partilha de saberes, conhecimentos e ideias deve assentar num compromisso de 
todos, bem como no entendimento de que o resultado do processo ensino-aprendizagem é, naturalmente, 
fundamental, sendo necessário que a forma utilizada para a sua operacionalidade e rentabilidade assuma cada 
vez mais importância, visto que só assim se conseguem detetar e superar dificuldades, com o objetivo de fazer 
cada vez mais e melhor, para alcançar a eficácia desejada da prática educativa. É importante referir que este 
Projeto de Desenvolvimento Curricular não pode ser considerado um documento acabado. Trata-se antes de 
um documento dinâmico, ativo e sujeito a reformulações, pelos órgãos próprios, quando se considere 
adequado e pertinente, respeitando sempre as linhas orientadoras do Projeto Educativo do Agrupamento - 
“Esta Escola também é minha”, do qual faz parte integrante, propondo experiências de aprendizagem 
consideradas fundamentais para se atingirem as metas e objetivos das grandes opções educativas do PEA, que 
no Plano de Atividades do Agrupamento se definem e desenvolvem sob a forma de iniciativas a implementar. 

As prioridades fundamentais da ação educativa podem resumir-se: 
Promoção do sucesso educativo, através do reforço de medidas e atividades de apoio educativo e da 

participação em projetos diversificados; 
Controlo e diminuição da taxa de abandono escolar, através da diversificação da oferta formativa; 
Valorização e afirmação da imagem do Agrupamento junto da comunidade educativa e do meio, através 

dos referenciais de educação para a cidadania; 
Gestão dos recursos numa perspetiva de otimização e rentabilização progressivas. 
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2. DESENHOS CURRICULARES – OFERTA FORMATIVA 
Ano Letivo 2014/2015 - Pré-escolar 

Áreas de conteúdos Carga horária semanal - horas 

Formação Pessoal e Social 

25 
Expressão 

e 
Comunicação 

Domínios 

Expressões motora, dramática, plástica e musical 

Linguagem oral e abordagem à escrita 

Matemática 

Conhecimento do Mundo 

 
2.1. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da 
vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação, 
favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança tendo em vista a sua plena inserção na 
sociedade como um ser autónomo livre e solidário. 
2.1.1. Constituem objetivos da educação pré-escolar: 

 Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, designadamente no âmbito da 
saúde individual e coletiva; 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida 
democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania; 

 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas, 
favorecendo uma progressiva  consciência do seu papel como membro da sociedade; 

 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem; 

 Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas caraterísticas individuais, 
incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas; 

 Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas como meios de 
relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo; 

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva 
colaboração com a comunidade. 

Na Educação Pré-Escolar não existe um currículo formal, as Orientações Curriculares não constituem um 
currículo explícito, são “(…) um conjunto de princípios orientadores para apoiar o educador nas suas decisões 
sobre a sua prática (...)”. 

O educador de infância titular do grupo de crianças é o responsável, o construtor e o gestor do currículo 
no âmbito do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Guia. Para construir esse currículo deve fazê-lo 
em equipa pedagógica, atendendo às necessidades, aos interesses e aos saberes das crianças. 

As atividades a desenvolver, numa perspetiva globalizante, durante o quadriénio 2013/2017, serão 
enquadradas no tema integrador “A Arte de Crescer”, definido em sede de Departamento. Por se tratar de um 
longo período de tempo, o tema geral será dividido em quatro subtemas, a desenvolver por cada ano letivo: 

1. Na terra com a Terra; 
2. Palavras que o vento não leva; 
3. O mundo dos animais; 
4. Cientistas de palmo e meio. 

O tema integrador pretende ser a linha orientadora dos Projetos Curriculares de Grupos dos Jardins de 
Infância do Agrupamento, tendo por base a articulação do Projeto Educativo e as Orientações Curriculares da 
Educação Pré – Escolar. 

Os Projetos Curriculares de Grupo, construídos por cada Educador para o seu Grupo de crianças, devem 
conter o diagnóstico em que se inclua a caracterização do grupo, a identificação de interesses e necessidades e 
o levantamento de recursos. Deverão também conter a fundamentação das opções educativas (tendo em 
conta o diagnóstico efetuado e as grandes opções educativas definidas no projeto curricular do Agrupamento. 
Incluirão ainda a metodologia e a organização do ambiente educativo (do grupo, do espaço, do tempo, da 
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equipa e do estabelecimento educativo). Incluirão ainda as intenções de trabalho para o ano letivo (opções e 
prioridades curriculares, objetivos/efeitos esperados, estratégias pedagógicas e organizativas previstas das 
componentes educativa e de apoio à família, previsão dos intervenientes e definição de papéis). Conterão a 
previsão de procedimentos de avaliação (dos processos e dos efeitos com as crianças, com a equipa, com a 
família e com a comunidade educativa). Incluirão também a relação com a família e outros parceiros 
educativos, a comunicação dos resultados e por fim a planificação das atividades. 

Ao planificar as situações de aprendizagem o educador tem de atender aos objetivos inerentes às 
diferentes áreas de conteúdo, assim como à articulação entre as mesmas. 

Também se devem refletir nesse currículo os interesses das famílias, da comunidade e a articulação com 
outros níveis de ensino. 
2.1.2. Desenho Curricular 

Às crianças da Educação Pré – Escolar são proporcionadas experiências de aprendizagem, organizadas 
em áreas de conteúdos que constituem as referências gerais consideradas no planeamento e avaliação das 
situações e oportunidades de aprendizagem, e que são as seguintes: 

- Área de formação pessoal e social 
- Área de expressão/comunicação: 
a) Domínio das expressões com diferentes vertentes – expressão motora, expressão dramática, 
expressão plástica e expressão musical; 
b) Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita; 
c) Domínio da matemática. 
- Área de conhecimento do mundo. 
O plano curricular perfaz um total de 25 horas semanais. 

2.1.3. Componente de Apoio à Família 
De acordo com o estipulado na Lei‐Quadro (Lei n.º 5/97 de 10 de fevereiro) da Educação Pré‐Escolar, em 

articulação com o Decreto‐Lei n.º 147/97 de 11 de junho, as Atividades de Animação e de Apoio à Família, nos 
Jardins de Infância do Agrupamento são asseguradas, tendo em conta as necessidades das famílias, por 
protocolos com a Câmara Municipal de Pombal e as Juntas de Freguesia do Carriço, Guia, Ilha e Mata 
Mourisca. 

As atividades são planeadas e sua execução é acompanhada pelas Educadoras titulares de grupo e pela 
Coordenadora do Departamento de Educação Pré-escolar. 
 
2.2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR - 1ºCEB 

Componentes do currículo Carga horária semanal/horas 

Á
re

as
 d

is
ci

p
lin

ar
es

 

Língua Portuguesa 8 

Matemática 8 

Estudo do Meio 3 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 

Apoio Estudo 2 

Oferta Complementar a) – Educação Cívica 1 

Atividades de Enriquecimento Curricular 
Ensino do Inglês 

Atividade Desportiva 
Atividades lúdico-expressivas 

5 

 Tempo a cumprir 25 Horas 

 Educação Moral e Religiosa c) 1 

 

a) Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma transversal, a 
educação para a cidadania e componentes de trabalho com as Tecnologias de informação e comunicação. 
b) Atividades de carácter facultativo. 
c) Disciplina de frequência facultativa. 
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2.3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR – 2º CEB 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal (x 90‘) 

5º ano 6º ano 

Á
re

as
 d

is
ci

p
lin

ar
es

 Línguas e Estudos Sociais 

Português 3 (2+2+2) 3 (2+2+2) 

Inglês 1,5 1,5 

História e Geografia de Portugal 1,5 1,5 

Matemática e Ciências 
Matemática 3 (2+2+2) 3 (2+2+2) 

Ciências da Naturais 1,5 1,5 

Educação Artística e Tecnológica 

Educação Visual 1 1 

Educação Tecnológica 1 1 

Educação Musical 1 1 

Educação Física Educação Física 1,5 1,5 

E.M.R. (a) 0,5 0,5 

Educação Cívica (b) 0,5 0,5 

Apoio ao Estudo (c) 2,5 2,5 

Tempo a cumprir 18,5-37 tempos 18,5-37 tempos 

a) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 
b) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo disponível. 
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. 

 
2.4. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR – 3º CEB 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal (x 90‘) 

7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Á
re

as
 d

is
ci

p
lin

ar
es

 

Português 2,5 (2+2+1) 2,5 (2+2+1) 2,5 (2+2+1) 

 
Línguas Estrangeiras 

Língua Estrangeira I (Inglês) 1,5 1 1,5 

Língua Estrangeira II (Francês/Espanhol) 1,5 1,5 1 

Ciências Humanas e Sociais 
História 1,5 1,5 1,5 

Geografia 1 1 1,5 

Matemática 2,5 (2+2+1) 2,5 (2+2+1) 2,5 (2+2+1) 

Ciências Físicas e Naturais 
Ciências Naturais 1,5 1,5 1,5 

Físico-Química 1,5 1,5 1,5 

Expressões e Tecnologias Educação Visual 1 1 1,5 

 TIC/Educação Tecnológica (a) 1 1 - 

 Educação Física 1,5 1,5 1,5 

     

E.M.R. (b) 0,5 0,5 0,5 

Educação Cívica (c) 0,5 0,5 0,5 

Tempo a cumprir 
18 

36Tempos 
17,5 

35Tempos 
17,5 

35Tempos 

(a) A disciplina de TIC inicia-se no 7.º ano, funcionando sequencialmente nos 7.º e 8.º anos, semestral, em articulação com a 
disciplina de oferta de escola – Educação Tecnológica. 
(b) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 
(c) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito disponível. 
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2.5. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR – CURSO VOCACIONAL 
Componentes de Formação 1.º ANO - Horas de Formação 2.º ANO - Horas de Formação 

Geral 

Português 110 110 

Matemática 110 110 

Inglês 65 65 

Educação Física 65 65 

Complementar 

Ciências Sociais 90 50 

Ciências Naturais 45 65 

Física Química 45 65 

Vocacional 

Comércio 160 160 

Multimédia 160 120 

Restauração 40 80 

Estágio em contexto real de trabalho 

Comércio 
105h 

3 semanas (após 15 semanas de formação) 105h-3 semanas 
(1 das 2 áreas vocacionais iniciadas no 1º ano) 

Multimédia 
105h 

3 semanas (após 15 semanas de formação) 

Restauração  
105h-3 semanas 

(após 15 semanas de formação) 

Total 1100 horas 1100 horas 

 
2.6. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR – SECUNDÁRIO (regular) 

Formação 
CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS -  Carga horária Semanal – Blocos - 90’ 

Disciplinas 10º ano 11º ano 12º ano 

Geral 

Português 2 2 2,5 

L.E. I-II-III Inglês/Francês (a) 2 2 - 

Filosofia 2 2 - 

Educação Física 2 2 2 

Específica 

Matemática A 3 3 3 

Opções 1 (b) 
Física e Química A 

Biologia e Geologia 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 

 

Opções 2 (c) Biologia/Química/Psicologia   2 

 E.M.R (d) 1 1 1 

Tempo a cumprir 19-38 tempos 19-38 tempos 12,5-25 tempos 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino 
básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar 
uma língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar 
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo 
da carga horária. 

b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
c) O aluno escolhe duas disciplinas anuais. 
d) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 2x45 minutos. 
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Formação 
CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS -  Carga horária Semanal – Blocos - 90’ 

Disciplinas 10º ano 11º ano 12º ano 

Geral 

Português 2 2 2,5 

L.E. I-II-III 
Inglês/Francês (a) 

2 2 - 

Filosofia 2 2 - 

Educação 
Física 

2 2 2 

LÍNGUAS E HUMANIDADES 

Específica 

História A 3 3 3 

Opções 1 (b) 
 
 

Geografia A  
Língua Estrangeira I, II ou III 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais 
(seleciona 2 das 3 opções) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

 
 
 

Opções 2 (c) 
 
 

Psicologia B 
Sociologia 

Língua Estrangeira I, II ou III 
(seleciona 2 das 3 opções) 

 

  

2 
 

2 
 

 E.M.R (d) 1 1 1 

 
a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino 

básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno dar 
continuidade às duas línguas estrangeiras estudadas no ensino básico, deve inserir-se a língua 
estrangeira I na componente de formação geral e a língua estrangeira II na componente de formação 
específica. Se o aluno der continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico e 
iniciar uma nova língua estrangeira, esta deve integrar-se obrigatoriamente na componente de 
formação específica, inserindo-se, na componente de formação geral, uma das línguas estrangeiras já 
estudadas. Se o aluno pretender apenas iniciar uma nova língua estrangeira, a mesma insere-se na 
componente de formação geral.  

b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
c) O aluno escolhe duas disciplinas anuais. 

Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 2x45 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plano de Desenvolvimento Curricular do Agrupamento  
8 

 

2.7. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR – SECUNDÁRIO (profissional) 
 

Curso Profissional de Técnico de Gestão – Ciclo 2012/2015 (Portaria nº 899/2004) 

 
Curso Profissional de Técnico de Multimédia - Ciclo 2012/2015 (Portaria 1315/2006) 

 

DISCIPLINAS 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Plano Curricular Plano Curricular Plano Curricular Plano Curricular 

Português 105 110 105 320 

Inglês 76 72 72 220 

Área de Integração 76 72 72 220 

Tec. Inf. Comunicação 100 0 0 100 

Educação Física 52 53 35 140 

Matemática 99 99 102 300 

Economia 100 100 0 200 

Gestão 175 150 175 500 

Contabilidade e Fiscalidade 175 175 100 450 

Direito das Organizações 0 52 78 130 

Cálculo Financeiro. e Estatística Aplicada 45 55 0 100 

F.C.T. (Formação em Contexto de Trabalho) 0 160 260 420 

Total 1003 1098 999 3100 

DISCIPLINAS 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Plano Curricular Plano Curricular Plano Curricular Plano Curricular 

Português 105 110 105 320 

Inglês 76 72 72 220 

Área de Integração 76 72 72 220 

Tec. de Inf. e Comunicação 100 0 0 100 

Educação Física 52 53 35 140 

Matemática 100 53 47 200 

História da Cultura e das Artes 98 102 0 200 

Física 50 50 0 100 

Sistemas de Informação 51 90 69 140 

Design, Comunicação e Audiov. 120 140 90 140 

Técnicas de Multimédia 129 171 180 90 

Projeto e Produção Multimédia 0 0 140 810 

F.C.T. (Formação em Contexto de Trabalho) 0 160 260 420 

Total 957 1073 1070 3100 
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Curso Profissional de Técnico de Gestão – Ciclo 2013/2016 (Portaria nº 899/2004) 

 
Curso Profissional de Técnico de Multimédia - Ciclo 2013/2016 (Portaria 1315/2006) 

 
 
 

DISCIPLINAS 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Plano Curricular Plano Curricular Plano Curricular Plano Curricular 

Português 105 110 105 320 

Inglês 76 72 72 220 

Área de Integração 76 72 72 220 

Tec. Inf. Comunicação 100 0 0 100 

Educação Física 52 53 35 140 

Matemática 99 99 102 300 

Economia 100 100 0 200 

Gestão 175 150 100 425 

Contabilidade e Fiscalidade 200 150 100 450 

Direito das Organizações 0 50 75 125 

Cálculo Financeiro. e Estatística Aplicada 50 50 0 100 

F.C.T. (Formação em Contexto de Trabalho) 0 280 320 600 

Total 1033 1186 981 3200 

DISCIPLINAS 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Plano Curricular Plano Curricular Plano Curricular Plano Curricular 

Português 105 110 105 320 

Inglês 76 72 72 220 

Área de Integração 76 72 72 220 

Tec. de Inf. e Comunicação 100 0 0 100 

Educação Física 52 53 35 140 

Matemática 99 53 48 200 

História da Cultura e das Artes 98 102 0 200 

Física 50 50 0 100 

Sistemas de Informação 75 50 50 175 

Design, Comunicação e Audiov. 150 125 50 325 

Técnicas de Multimédia 150 175 150 475 

Projeto e Produção Multimédia 0 0 125 125 

F.C.T. (Formação em Contexto de Trabalho) 0 280 320 600 

Total 1031 1142 1027 3200 
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Curso Profissional de Técnico de Gestão – Ciclo 2014/2017 (Portaria nº 899/2004) 

 
Curso Profissional de Técnico de Multimédia - Ciclo 2014/2017 (Portaria 1315/2006) 

 
 
 

DISCIPLINAS 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Plano Curricular Plano Curricular Plano Curricular Plano Curricular 

Português 105 110 105 320 

Inglês 76 72 72 220 

Área de Integração 76 72 72 220 

Tec. Inf. Comunicação 100 0 0 100 

Educação Física 52 53 35 140 

Matemática 99 99 102 300 

Economia 100 100 0 200 

Gestão 200 100 125 425 

Contabilidade e Fiscalidade 225 125 100 450 

Direito das Organizações 0 50 75 125 

Cálculo Financeiro. e Estatística Aplicada 50 50 0 100 

F.C.T. (Formação em Contexto de Trabalho) 0 280 320 600 

Total 1083 1111 1006 3200 

DISCIPLINAS 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Horas de 
Formação 

Plano Curricular Plano Curricular Plano Curricular Plano Curricular 

Português 105 110 105 320 

Inglês 76 72 72 220 

Área de Integração 76 72 72 220 

Tec. de Inf. e Comunicação 100 0 0 100 

Educação Física 52 53 35 140 

Matemática 99 53 48 200 

História da Cultura e das Artes 98 102 0 200 

Física 50 50 0 100 

Sistemas de Informação 75 50 50 175 

Design, Comunicação e Audiov. 175 100 50 325 

Técnicas de Multimédia 175 150 150 475 

Projeto e Produção Multimédia 0 0 125 125 

F.C.T. (Formação em Contexto de Trabalho) 0 280 320 600 

Total 1081 1092 1027 3200 
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3. OFERTAS CURRICULARES COMPLEMENTARES 
No que diz respeito à definição das cargas horárias a atribuir às diversas áreas curriculares 

complementares e no exercício da autonomia, o Agrupamento optou pela seguinte distribuição: 
- No Ensino Básio na componente de Oferta Complementar o Agrupamento oferece Educação Cívica. 
- Na componente de Expressões e Tecnologias, no 3.º Ciclo, o Agrupamento oferece a opção de Educação 
Tecnológica, funcionando em regime semestral em articulação com a disciplina de Tecnologias de Informação 
e Comunicação. 
 
4. ORGANIZAÇÃO DO ANO ESCOLAR 

O calendário geral e a organização do ano escolar são definidos por despacho do Ministério da Educação 
no início de cada ano letivo. Neste ponto apresenta-se um conjunto de documentos, elaborados e aprovados 
nos respetivos órgãos de administração e gestão do Agrupamento, formando as linhas gerais que orientam a 
organização e o funcionamento das atividades deste Agrupamento. 
 
4.1. CRITÉRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

A constituição de turmas do Agrupamento obedece aos critérios gerais definidos pela lei em vigor e aos 
critérios específicos definidos em Conselho Pedagógico. 
Do Pré-escolar: legislação em vigor; continuidade dos grupos; os grupos deverão ser formados, 
preferencialmente, por crianças da mesma idade. 
Do 1.º Ciclo: legislação em vigor; continuidade do grupo/turma; os alunos que iniciam no 1.º ano deverão ficar 
integrados nas mesmas turmas; sempre que na mesma turma coexistam dois anos de escolaridade deverão os 
mesmos ser sequenciais. 
Do 2.º Ciclo: legislação em vigor; continuidade do grupo/turma; manutenção dos grupos turma provenientes 
do 1.º Ciclo; distribuir equitativamente os alunos retidos; recomendações dos conselhos de turma anteriores 
ou professores titulares de turma. 
Do 3.º Ciclo: legislação em vigor; continuidade dos grupos/turma; opções dos alunos (Língua Estrangeira); 
manutenção dos grupos turma provenientes do 2.º Ciclo; distribuir equitativamente os alunos retidos; 
recomendações dos conselhos de turma anteriores. 
Do Ensino Secundário: legislação em vigor; opções dos alunos; recomendações dos conselhos de turma 
anteriores; recomendações das estruturas de orientação educativa. 
Do Ensino Vocacional e Profissional: legislação em vigor; opções dos alunos (Cursos); recomendações das 
estruturas de orientação educativa; recomendações dos conselhos de turma anteriores. 
 
4.2. PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE 

Compete ao Diretor do Agrupamento de Escolas distribuir o serviço docente tendo em conta a gestão 
eficiente e eficaz dos recursos disponíveis. 

O docente deve comunicar atempadamente ao Diretor qualquer facto que implique redução ou 
condicionamento na elaboração do horário. 
 
Na Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, estabelecem-se os seguintes critérios: 
 - Graduação profissional conjugado com a opção voluntária do docente. 
 - Continuidade pedagógica ao longo de um ciclo de educação ou estudos. 
 
No 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, estabelecem-se os seguintes critérios: 

Tendo em conta que as horas de crédito têm atribuições específicas, os horários dos docentes deverão, 
até ao limite do possível, ser preenchidos exclusivamente com tempos letivos e cargos de natureza pedagógica 
e medidas de apoio aos alunos. 

Sempre que possível, será assegurada a continuidade pedagógica. 
As turmas de cursos no âmbito do POPH serão atribuídas prioritariamente aos PQA. 
A Direção de Turma deve, sempre que possível, ser atribuída a docentes que lecionem toda a turma. 
Evitar, sempre que possível, a atribuição ao docente de um número superior a oito turmas e/ou quatro 

conteúdos programáticos diferentes. Excetuam-se situações pontuais, como é o caso das disciplinas que têm 
apenas um tempo semanal de 45 minutos. 
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4.3. CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS 
 

Do Pré-escolar 
Os horários são elaborados nos termos previstos na legislação em vigor; 
O período destinado ao almoço é de 1h 30 m; 
A apresentação de cada horário obedecerá aos tempos letivos definidos, atendendo ao seu início e conclusão, 
de acordo com os interesses manifestados pelos Encarregados de Educação. 
Do 1.º Ciclo 
As Escolas do 1.º Ciclo funcionam em regime normal das 9.00 às 17.30 horas; 
O período destinado ao almoço é de 1h 30 m; 
As atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) realizam-se das 16.30 horas às 17.30 horas; 
A disciplina de carater facultativo (EMR) é lecionada ou antes do período definido para o início das atividades 
letivas ou das 17.35 h às 18.35 h; 
As áreas de carácter “prático” devem ser lecionadas, preferencialmente, no final do período da tarde; 
As reuniões das estruturas de orientação educativa não deverão colidir com as atividades letivas, sendo-lhes 
reservado um período específico para a sua realização. 
DOS 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO, ENSINO SECUNDÁRIO, ENSINO VOCACIONAL E PROFISSIONAL 

A Escola Sede funciona em regime diurno entre as 8.35 e as 17.55 horas, estando aberta, pelo menos, 
entre as 7.00 e as 22.00 horas. 
As aulas serão organizadas, preferencialmente em blocos de 90 minutos e em segmentos de 45 minutos; 

As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período definido para o 
almoço no horário do respetivo grupo/turma; 
O período mínimo destinado ao almoço é de 1 hora; 

As reuniões das estruturas de orientação educativa não deverão colidir com as atividades letivas, sendo-
lhes reservado um período específico para a sua realização, 4.ª feira a partir das 16.15 horas. 

A elaboração de horários poderá estar condicionada à disponibilidade de espaços específicos. No 
entanto, procurar-se-á concentrar as aulas das turmas do 2.º ciclo numa mesma sala, exceto nas disciplinas 
que exigem uma sala específica. 
DAS TURMAS 

No mesmo dia, o número de aulas curriculares, do ensino regular, não deve ultrapassar 4 
blocos/8tempos, respetivamente, em cada dia de aulas. 

Sempre que possível, evitar-se-á que haja tempos letivos desocupados em resultado da não frequência 
da disciplina de Educação Moral Religiosa e Católica. 
As disciplinas de Língua Estrangeira e de Educação Física não devem ser lecionadas em dias seguidos. 

A mesma disciplina não deve ser sempre lecionada ao último tempo da manhã ou da tarde. 
Nos dias com maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição onde se integrem 

disciplinas de carácter teórico e disciplinas de carácter prático. 
Os turnos das disciplinas sujeitas a desdobramento devem ser, preferencialmente, lecionadas no mesmo 

dia. 
Só não haverá atividades letivas das turmas regulares, do 5.º ao 12.º ano, à 4.ª feira à tarde a partir das 

16.30 horas. 
Em casos omissos remete-se para as disposições legais. 

DOS DOCENTES 
O horário dos docentes não deve incluir mais de 3 blocos ou 6 segmentos letivos consecutivos, e 

preferencialmente, não deve incluir mais de 8 tempos letivos diários. 
O período mínimo destinado ao almoço é de 1 hora; 
O número de horas a atribuir na componente não letiva de estabelecimento será de 3 tempos de 45 

minutos. 
Os docentes que ao longo do ano venham a beneficiar de reduções de serviço letivo deverão 

atempadamente dar conta da situação ao Diretor. 
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5. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 
Os critérios gerais de avaliação das aprendizagens são um conjunto de princípios globais de ação, que 

visam: 
- Orientar toda a atividade avaliativa dos professores, no agrupamento, no sentido de a tornar 
o mais homogénea e objetiva possível; 
- Informar e tornar transparente, para toda a comunidade escolar, o processo de avaliação das 
aprendizagens, através da explicitação dos princípios e das regras que a enquadram. 

A grande diversidade de alunos do ponto de vista etário, cultural e social que atualmente frequenta o 
Agrupamento de Escolas da Guia, justifica que a avaliação, enquanto parte integrante do processo ensino-
aprendizagem seja um instrumento regulador, orientador e certificador das aprendizagens realizadas pelo 
aluno ao longo dos ciclos e “tem por objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos 
adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de cumprimento das metas 
curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino básico e secundário”(1). 

A avaliação tem como referencial o decreto-lei nº 139/2012 de 5 de julho e o despacho normativo 
13/2014, de 15 de setembro, a portaria nº 243/2012 de 10 de agosto, retificada pela declaração de retificação 
nº 51/2012 de 21 de setembro e o estatuto do aluno e ética escolar (Lei n.º 51/2012 de 5 de Setembro, 
retificada pela declaração de retificação n.º 46/2012, de 17 de setembro). 

Na educação pré-escolar as orientações para a avaliação estão consagradas no despacho nº 11120-
A/2010 de 6 de julho, no despacho normativo nº 5220/97, de 4 de agosto (orientações curriculares para a 
educação pré-escolar), no ofício circular n.º/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro (gestão do currículo na 
educação pré-escolar) em articulação com o decreto-lei nº 241/2001, de 30 de agosto, tendo em consideração 
as metas de aprendizagem definidas para o final da educação pré-escolar. 

Assim, tendo em conta o quadro legal em vigor e, atendendo aos condicionalismos do binómio 
escola/meio e aos critérios de avaliação e classificação definidos pelos diversos grupos disciplinares, 
enunciam-se os critérios gerais de avaliação. 
 
5.1. OBJETO DA AVALIAÇÃO - ASPETOS A CONSIDERAR: 
A . Conhecimentos/capacidades 

 Domínio dos conhecimentos/capacidades essenciais. 

 Capacidade de comunicação oral e escrita em língua portuguesa. 

 Domínio dos conteúdos essenciais de cada disciplina definidos por ano. 

 Domínio das técnicas de trabalho diversificadas. 

 Faculdade de questionar, investigar e elaborar conclusões. 

 Domínio de competência motora (sempre que se justifique). 
B. Progressão na aprendizagem 

 Desenvolvimento dos conhecimentos/capacidades essenciais. 

 Autonomia crescente na realização das tarefas. 
C. Condicionalismos da interação escola/meio 

 Carência de materiais à disposição do aluno. 

 Meio socioeconómico desfavorecido. 

 Número de alunos por turma. 

 Turmas compostas por vários anos (1.º Ciclo). 

 Estrutura familiar disfuncional. 
D. Atitudes e valores 

 Comportamento. 

 Assiduidade. 

 Pontualidade. 

 Organização do material. 

 Participação construtiva. 

 Empenhamento nas atividades da aula, da turma, da escola e de casa. 

 A construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e social. 

 A participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica. 
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 O respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às suas pertenças 
e opções. 

 O desenvolvimento da apreciação estética do mundo, da curiosidade intelectual, do gosto pelo 
saber, pelo trabalho e pelo estudo. 

 A construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e preservação do 
património natural e cultural. 

 A valorização dos princípios éticos que regulam o relacionamento com o saber e com os 
outros. 

E. Alunos com necessidades educativas especiais 

 Avaliar os alunos com Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente e que tenham 
no seu Programa Educativo Individual a medida educativa – d) adequações no processo de 
avaliação, devidamente explicitadas e fundamentadas, de acordo com o Decreto-Lei nº 3/2008, de 
7 de janeiro, são avaliados tendo em conta os critérios definidos para cada nível de ensino e 
atendendo às medidas definidas no seu Programa Educativo Individual. 

 Os alunos abrangidos pela medida educativa e) – Currículo Específico Individual, são avaliados 
de acordo com o Despacho Normativo n.º 13/ de 2014, de 15 de setembro com as seguintes 
menções qualitativas: Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, acompanhada de uma síntese 
descritiva sobre a evolução dos alunos. 

 
5.2. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 

5.2.1. 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. Visa facilitar a integração escolar do aluno, apoiando a orientação escolar e vocacional e o 
reajustamento de estratégias de ensino. 

5.2.2. AVALIAÇÃO FORMATIVA assume carácter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de 
instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em que 
ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno, aos E.E. e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas 
obter informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e 
estratégias. Gera medidas pedagógicas adequadas às caraterísticas dos alunos e à aprendizagem a 
desenvolver. 

5.2.3. AVALIAÇÃO SUMATIVA traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem 
realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação, dando origem a uma tomada de 
decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do percurso educativo do aluno e inclui: 

5.2.4. A AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão e 
administração do Agrupamento; consiste na formulação de uma síntese de informações recolhidas sobre o 
desenvolvimento das aprendizagens definidas para cada área curricular e disciplinar, dando uma atenção 
especial à evolução do conjunto dessas aprendizagens, conhecimentos e capacidades. 

Em situações em que o aluno não adquira os conhecimentos nem desenvolva as capacidades definidas 
para o ano de escolaridade que frequenta, o professor titular de turma, no 1.º Ciclo, ouvido o conselho de 
docentes, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º Ciclos, deve propor as medidas necessárias para colmatar as 
deficiências detetadas no percurso escolar do aluno, designadamente, nos 1.º e 2.º Ciclos, o eventual 
prolongamento do calendário escolar para esses alunos, no ano terminal de ciclo. 
a) EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Consideram-se como dimensões fundamentais para avaliar o progresso das aprendizagens das crianças 
as seguintes: 

- áreas de conteúdo (OCEPE); 
- os domínios previstos nas Metas de Aprendizagem; 
- outras especificidades estabelecidas no projeto educativo e/ou projeto curricular de grupo e 
no PEI. 

Os instrumentos de avaliação são essencialmente a observação do comportamento e atitudes e a 
análise dos produtos da atividade das crianças. 
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Os registos são efetuados em fichas aprovadas em departamento, tendo em conta as idades das 
crianças: 

Registo de aprendizagens/capacidades das crianças de 3 anos. 
Registo de aprendizagens/capacidades das crianças de 4 anos. 
Registo de aprendizagens/capacidades das crianças de 5 anos. 

A avaliação sumativa concretiza-se no final de cada período e no final do ano letivo e expressa-se de 
forma descritiva para todos os domínios e áreas de conteúdo. A nomenclatura utilizada é a seguinte: 
 
 
 
 
 
b) 1.º CICLO 

A avaliação sumativa interna concretiza-se no final de cada período letivo e no final do ano e 
materializa-se de forma descritiva, em todas as disciplinas (mesmo as de frequência facultativa) com exceção 
de Português e de Matemática no 4.º ano de escolaridade, a qual se expressa numa escala de 1 a 5. 

A avaliação descritiva traduz-se em menções qualitativas de: Fraco, Não Satisfaz, Satisfaz, Satisfaz Bem e 
Satisfaz Muito Bem, de acordo com o seguinte quadro: 

PERCENTAGENS QUALITATIVA QUANTITATIVA 

de 0 a 19 % 
 

FRACO NÍVEL1 

de 20 a 49 % NÃO SATISFAZ NÍVEL 2 

de 50 a 69% SATISFAZ NÍVEL 3 

de 70 a 89 % SATISFAZ BEM NÍVEL 4 

de 90% a 100% SATISFAZ MUITO BEM NÍVEL 5 

c) 2.º e 3.º CICLOS 
A avaliação sumativa interna exprime-se na escala de 1 a 5 acompanhada de uma síntese dos registos 

descritivos decorrentes do processo de avaliação formativa. 
Tendo por finalidade a uniformização de procedimentos, a nomenclatura a adotar nos diferentes 

instrumentos de recolha de informação (testes, relatórios, trabalhos individuais e de grupo, fichas de leitura, e 
outros) deve ser a seguinte: 

NÃO SATISFAZ (NÍVEL 1) 
NÃO SATISFAZ (NÍVEL 2) 

SATISFAZ POUCO- (NÍVEL 3) 
SATISFAZ – (NÍVEL 3) 

SATISFAZ BEM – (NÍVEL 4) 
SATISFAZ MUITO BEM  -  (NÍVEL 5) 

(de 0 a 19 %) 
(de 20 a 49 %) 
(de 50 a 55%) 
(56% a 69%) 

(de 70 a 89 %) 
(de 90 a 100 %) 

A avaliação sumativa interna das disciplinas de organização semestral de Tecnologias de Informação e 
Comunicação e de Educação Tecnológica, processa-se do seguinte modo: 

Para atribuição das classificações, o Conselho de Turma reúne no final do 1º semestre, e no final do 3º 
período; a classificação atribuída no 1º semestre fica registada em ata e, à semelhança das classificações das 
outras disciplinas, está sujeita a aprovação do Conselho de Turma de avaliação no final do 3º período. 

Na Oferta Complementar, a avaliação expressa-se de forma descritiva, conduzindo, também, à 
atribuição de uma menção qualitativa (Não satisfaz, Satisfaz e Satisfaz Bem). 
d) CURSO DE ENSINO VOCACIONAL 

A avaliação, no curso vocacional, reveste as seguintes formas: 
A avaliação diagnóstica tendo em vista a caracterização da turma, com o objetivo de aferir os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos que a integram, as suas necessidades e interesses, visando permitir a 
tomada de decisões da futura ação e intervenção educativas. 

A avaliação formativa é contínua e sistemática, permitindo obter informação sobre o desenvolvimento 
das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias ao longo de cada 
módulo. 

Menção Qualitativa Intervalo percentual 

NA Não adquirido 00% - 49% 

E Emergente 50% - 79% 

A Adquirido 80% - 100% 
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Avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na 
formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as competências adquiridas pelos 
alunos no final de cada módulo e formaliza o processo de avaliação contínua. A avaliação sumativa expressa-se 
na escala de 0 a 20 valores, aproximada às unidades e, atendendo à estrutura modular adotada, a notação 
formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 
valores. 

Os alunos que concluírem com aproveitamento um curso vocacional obtêm um certificado de conclusão 
do 6.º ou 9.º de escolaridade. 
e) ENSINO SECUNDÁRIO 

A avaliação sumativa interna destina-se a informar o aluno e o seu encarregado de educação sobre o 
desenvolvimento da aprendizagem em cada disciplina e a tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno. 

A avaliação sumativa interna realiza-se através da formalização em reuniões de conselho de turma no 
final de cada período letivo e através de provas de equivalência à frequência e expressa-se numa escala de 0 a 
20 valores. 

Tendo por finalidade a uniformização de procedimentos, a nomenclatura a adotar nos diferentes 
instrumentos de recolha de informação (testes, relatórios, trabalhos individuais e de grupo, fichas de leitura, e 
outros) deve ser a seguinte: 

MAU 
INSUFICIENTE 
SUFICIENTE 

BOM 
MUITO BOM 

(de 0 a 4 valores) 
(de 5 a 9 valores) 

(de 10 a 13 valores) 
(de 14 a 17 valores) 
(de 18 a 20 valores) 

- Formalização da avaliação sumativa interna 
A avaliação sumativa interna é formalizada em reuniões do conselho de turma, no final dos 1.º, 2.º e 3.º 

períodos letivos, tendo, no final do 3.º período, as seguintes finalidades: 

 Apreciação global do trabalho desenvolvido pelo aluno e do seu aproveitamento ao longo do ano; 

 Atribuição, no respetivo ano de escolaridade, de classificação de frequência ou de classificação final 
nas disciplinas; 

 Decisão, conforme os casos, sobre a progressão nas disciplinas ou transição de ano, bem como sobre a 
aprovação em disciplinas terminais, dos 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, não sujeitas a exame final 
nacional no plano de estudos do aluno. 
- Provas de equivalência à frequência 

As provas de equivalência à frequência incidem sobre os conteúdos correspondentes à totalidade dos 
anos que constituem o plano curricular da disciplina. 

Podem realizar provas de equivalência à frequência os candidatos autopropostos de acordo com as 
alíneas constantes no ponto 3., do artigo 11.º, da portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto. 

As disciplinas em que existem provas de equivalência à frequência são as que constam do anexo X, da 
referida portaria, no qual se define igualmente a duração das respetivas provas. 

Os procedimentos específicos a observar no desenvolvimento das provas de equivalência à frequência 
são objeto de regulamentação própria a aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área 
da educação. 
f) CURSOS PROFISSIONAIS 

A avaliação incide: 
i. Sobre as aprendizagens previstas no programa das disciplinas de todas as componentes de formação e 

no plano da FCT; 
ii. Sobre as competências identificadas no perfil de desempenho à saída do curso. 

A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo, visando: 
i. Informar o aluno e o encarregado de educação, quando for o caso, sobre os progressos, as dificuldades 

e os resultados obtidos na aprendizagem, esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso; 
ii. Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do aluno nas 

áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora; 
iii. Certificar os conhecimentos e competências adquiridos. 
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A formação diagnóstica tem por objetivo determinar o domínio dos pré requisitos essenciais à 
aprendizagem. 

A avaliação formativa é contínua e sistemática, permitindo obter informação sobre o desenvolvimento 
das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias ao longo de cada 
módulo. 

Avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na 
formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as competências adquiridas pelos 
alunos no final de cada módulo e formaliza o processo de avaliação contínua. A avaliação sumativa expressa-se 
na escala de 0 a 20 valores, aproximada às unidades e, atendendo à estrutura modular adotada, a notação 
formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 
valores. 

A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas as 
disciplinas do curso, na FCT e na PAP. 
Progressão/ Retenção 
1.º, 2.º e 3.º CICLOS 

No 1.º Ciclo a retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade é uma decisão pedagógica que deverá 
ser tomada sempre que o Professor Titular de Turma, ouvido o Conselho de Docentes, considerando que caso 
o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos para um ano não terminal de ciclo que 
fundamentadamente, comprometam a aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades 
definidas para um ano de escolaridade, o professor titular de turma, ou o conselho de docentes, pode a título 
excecional, determinar a retenção do aluno, no mesmo ano de escolaridade. 

Verificando-se a retenção compete ao professor titular de turma no 1.º Ciclo, e ao conselho de turma 
nos 2.º e 3.º Ciclos, identificar os conhecimentos não adquiridos e as capacidades não desenvolvidas pelo 
aluno, as quais devem ser tomadas em consideração na elaboração do plano de turma, em que o referido 
aluno venha a ser integrado no ano escolar subsequente. 
Nos anos não terminais, (5.º, 7.º e 8.º anos) considera-se que o aluno não desenvolveu os 
conhecimentos/capacidades necessárias para a transição de ano, quando obtiver nível inferior a três a: 

- Português, Matemática e outra disciplina; 
- 4 Disciplinas. 

São admitidos a provas finais dos 6.º e 9.º anos (Português e Matemática) todos os alunos exceto os 
que, após avaliação sumativa interna, no final do 3.º período, se enquadrem numa das seguintes situações: 

 
Matemática Português Outra disciplina Outra disciplina Outra disciplina 

1 1    

1 ou 1 2 2  

  2 2 2 

 
No final dos 1º, 2.º e 3.º Ciclos, o aluno não progride e obtém a menção de “não aprovado”, quando 

obtenha: 
a) nível inferior a 3 a Português ( ou PLNM) e a Matemática; 
b) nível inferior a 3 em três ou mais disciplinas, no caso dos 2º e 3º ciclos e tiver obtido classificação 

inferior a 3 em Português (ou PLNM) ou em Matemática e simultaneamente menção não satisfatória 
nas outras disciplinas, no caso do 1º ciclo. 

Nota: A disciplina de EMRC e a oferta complementar não são consideradas para efeitos de 
transição/progressão. 
ENSINO SECUNDÁRIO 
- Aprovação, transição e progressão (em conformidade com os artigos 15º e 18.º da portaria n.º 243/2012, 
de 10 de agosto) 

 A aprovação do aluno em cada disciplina depende da obtenção de uma classificação final igual ou 
superior a 10 valores. [ponto n.º 1] 

 (…) a classificação de frequência no ano terminal das disciplinas plurianuais não pode ser inferior a 8 
valores. [ponto n.º 2] 
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 A transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte verifica -se sempre que a classificação anual 
de frequência ou final de disciplina, consoante os casos, não seja inferior a 10 valores a mais que duas 
disciplinas, (…). [ponto n.º 3] 

 Os alunos não progridem em disciplinas em que tenham obtido classificação inferior a 10 valores em 
dois anos curriculares consecutivos. [ponto n.º 7] 

 Os alunos que não transitam para o ano de escolaridade seguinte nos termos do n.º 3 não progridem 
nas disciplinas em que obtiverem classificações inferiores a 10 valores. [ponto n.º 8] 

 A classificação final em qualquer disciplina pode também obter -se pelo recurso à realização exclusiva 
de provas de equivalência à frequência ou exames finais nacionais, conforme os casos, nos termos 
definidos no presente diploma, sendo a classificação final, em caso de aprovação, a obtida na prova ou 
no exame. [ponto n.º 3] 

 
6. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 DISCIPLINAS ANO ESCOLAR 
DOMÍNIOS 

COGNITIVO ATITUDES E VALORES 

LÍ
N

G
U

A
S 

Português 

2º CEB/ 3º CEB 70% 10% (*) 20% 

Ensino Secundário 65% 25% (*) 10% 

Ensino Profissional 50% 25%(*) 25% 

Português Língua Não Materna (PLNM) 
Grupo de Nível de 

Proficiência 
A1/A2/B1/B2 

80% 20% 

Francês/Espanhol 3º CEB 60% 20% (*) 20% 

Inglês 

2º CEB 70% 10% (*) 30% 

3º CEB 60% 20% (*) 20% 

Ensino Secundário 60% 30% (*) 10% 

Ensino Profissional 50% 25% 25% 

C
IÊ

N
C

IA
S 

SO
C

IA
IS

 E
 H

U
M

A
N

A
S 

H. G. P. 2º CEB 

70% 30% História 3º CEB 

Geografia 3º CEB 

E.M.R.C. 2º, 3º CEB’s e E.S. 50% 50% 

Área de Integração, 
Economia, 

Gestão, Gestão e Controlo, 
Contabilidade e Fiscalidade, Cálculo 

Financeiro e Estatística Aplicada, 
Direito das Organizações, Serviços de 

Restaurante/Bar 

Ensino Profissional 75% 25% 

Filosofia 10º 85% 15% 

Filosofia 11º 90% 10% 

Psicologia B 12º 95% 5% 
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 DISCIPLINAS ANO ESCOLAR 
DOMÍNIOS 

COGNITIVO ATITUDES E VALORES 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 E
 C

IÊ
N

C
IA

S 
EX

P
ER

IM
EN

TA
IS

 

Ciências Naturais 2º CEB 80% 20% 

Ciências Naturais 3º CEB 80% 20% 

Ciências Físico-químicas 3º CEB 80% 20% 

Física e Química A / Biologia e Geologia 10º e 11º anos 65% 30% (*) 5% 

Química / Biologia 12º ano 65% 30% (*) 5% 

Física 
1º  e  2 º anos – CP 

(Técnico de Multimédia) 
75% 25% 

Matemática 

2º CEB 80% 20% 

3º CEB 80% 20% 

Ensino Profissional 75% 25% 

Matemática A 
10º ano 85% 15% 

11º e 12º anos 90% 10% 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

Ensino Profissional 75% 25% 

Sistemas de Informação 
1º e 2º anos – CP 

(Técnico de Multimédia) 
75% 25% 

Técnicas de Multimédia 
1º e 2º anos – CP 

(Técnico de Multimédia) 
75% 25% 

 
 

 DISCIPLINAS ANO ESCOLAR 
DOMÍNIOS 

COGNITIVO ATITUDES E VALORES 

EX
P

R
ES

SÕ
ES

 

Educação Musical 
Educação Visual 
Educação Visual 

Educação Tecnológica 
Educação Tecnológica 

2º CEB 

70% 30% 

2º CEB 

3º CEB 

2º CEB 

3º CEB 

Tecnologias 
da Informação e Comunicação 

3º CEB 75% 25% 

 
Design, Comunicação e Audiovisuais 

 

1º e 2º anos –  CP 
(Técnico de Multimédia) 

75% 25% 

 
História da cultura e das Artes 

 

1º e 2º anos – CP 
(Técnico de Multimédia) 

75% 25% 

Educação Física 

2º CEB - com atestado 70% 30% 

2º CEB - sem atestado 60% 20% (**) 20% 

3º CEB - com atestado 70% 30% 

3º CEB - sem atestado 70% 10% (**) 20% 

E.S. - com atestado 80% 20% 

E.S. - sem atestado 70% 10% (**) 20% 

Ensino Profissional 75% 25% 

 Educação Cívica 

CRITÉRIOS GERAIS DE EDUCAÇÃO CÍVICA 
Respeito pelas regras da vida em sociedade 

Espírito de tolerância e cooperação 
Participação nas atividades propostas 

Espírito Crítico 

(*) De acordo com a Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, na avaliação dos alunos do Ensino Secundário, dever-se-á 
atribuir 25% e 30% à componente de oralidade nas disciplinas de Português (e Português Língua Não Materna) e Línguas 
Estrangeiras (respetivamente) e 30% à componente prática e/ou experimental nas disciplinas de Física e Química A, 
Biologia e Geologia, Biologia, Química e Física em cada momento formal de avaliação. 
(**) Domínio psicomotor. 
(***) Atribuição de uma menção qualitativa (Não Satisfaz, Satisfaz e Satisfaz Bem). 
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Critérios específicos de avaliação – ensino vocacional 

DISCIPLINAS ANO ESCOLAR 

DOMÍNIOS 

COGNITIVO 
ATITUDES 
E VALORES 

Português 
Matemática 

Inglês 
Educação física 
Ciências Sociais 

Ciências Naturais 
Física Química 

Comércio 
Multimédia 
Restauração 

Ensino Vocacional – 8º ano 60% 40% 

Para o aluno obter uma das menções referentes à Avaliação Qualitativa a que a Educação Cívica está 
sujeita, terá que evidenciar a maioria dos indicadores correspondentes à menção com a qual está a ser 
avaliado. 

 
Menção Critérios/indicadores 

Não satisfaz 

- Não é pontual 
- Não apresenta o material necessário 
- Não está atento 
- Não realiza as tarefas propostas 
- Não cumpre as regras estabelecidas. 
- Perturba frequentemente o normal funcionamento das aulas. 
- Não intervém cívica e democraticamente na realidade circundante 
- Não exprime as suas próprias opiniões e pontos de vista 
- Não mobiliza saberes diferenciados 
- Manifesta pouca curiosidade e desejo de saber. 
- Revela pouco espírito crítico. 
- Participa irregularmente nas atividades. 
- Colabora de forma irregular no trabalho de grupo. 
- Revela dificuldade no respeito pela opinião dos outros. 
- Revela dificuldade no respeito pelos outros e pela diferença. 
- Tem um relacionamento difícil com os elementos da comunidade escolar. 
- Participa com pouco civismo na vida da escola. 

Satisfaz 

- Normalmente é pontual 
- Apresenta, na maioria das vezes, o material necessário. 
- Está atento 
- Realiza, na maioria das vezes, as tarefas propostas 
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos estabelecidos 
- Esforça-se por cumprir as regras estabelecidas 
- Manifesta alguma curiosidade e desejo de saber. 
- Revela algum espírito crítico. 
- Participa regularmente nas atividades. 
- Colabora de forma regular no trabalho de grupo. 
- Revela respeito pela opinião dos outros. 
- Revela respeito pelos outros e pela diferença. 
- Relaciona-se de forma adequada com os elementos da comunidade escolar. 
- Participa de forma assertiva na vida da escola. 
- Intervém cívica e democraticamente na realidade circundante 
- Exprime as suas próprias opiniões e pontos de vista 
- Mobiliza saberes diferenciados 
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Satisfaz Bem 

- É sempre pontual 
- Apresenta, sempre, o material necessário. 
- Está sempre atento 
- Realiza, sempre, as tarefas propostas 
- Cumpre, sempre, os prazos estabelecidos 
- Cumpre as regras estabelecidas 
- Manifesta curiosidade e desejo de saber. 
- Revela espírito crítico. 
- Participa sempre nas atividades. 
- Colabora de forma construtiva no trabalho de grupo. 
- Revela respeito pela opinião dos outros. 
- Revela respeito pelos outros e pela diferença. 
- Relaciona-se, sempre, de forma adequada com os elementos da comunidade escolar. 
- Participa de forma assertiva na vida da escola. 
- Intervém cívica e democraticamente na realidade circundante 
- Exprime as suas próprias opiniões e pontos de vista 
- Mobiliza saberes diferenciados 

 
6.1. OBSERVAÇÕES 

 Para além dos critérios gerais de avaliação, os professores devem ter em conta os critérios específicos 
para cada disciplina, previamente aprovados em reunião de Departamento Curricular e no Conselho 
Pedagógico; 

 Cabe ao professor, no início de cada ano letivo, dar a conhecer os critérios e os instrumentos de 
avaliação que irá utilizar ao longo do ano de modo a que o aluno compreenda o processo de avaliação 
e nele se empenhe ativamente; 

 No início de cada período, os alunos deverão ser informados sobre a realização das provas escritas 
e/ou práticas de avaliação; 

 Só poderá realizar-se uma prova escrita e/ou prática no mesmo dia; 
 A entrega das provas escritas de avaliação devidamente classificadas, deverá ser feita antes da 

realização da prova seguinte, sendo obrigatório a sua entrega no horário normal da turma; 
 Os professores deverão proceder à apresentação perante os alunos da correção das provas escritas de 

avaliação, oralmente ou por escrito. Sempre que possível, o professor deverá orientar os alunos com 
vista a atividades de remediação ou reforço; 

 As provas escritas de avaliação depois de classificadas deverão ser rubricadas pelo encarregado de 
educação, forma deste confirmar a tomada de conhecimento; 

 Nos enunciados das provas escritas de avaliação do Ensino Secundário deverá constar a cotação de 
cada pergunta; 

 Na última semana de aulas, de cada período, o Diretor de Turma não pode receber os Encarregados de 
Educação para informar sobre a avaliação; 

 Para que todos os Diretores de Turma possam dispor de elementos informativos tão objetivos e 
completos quanto possível relativamente aos alunos da sua Direção de Turma, é obrigatório (entre as 
avaliações sumativas de cada período) o preenchimento por cada professor da turma da ficha de 
informação intercalar; 

 Nas atas das reuniões de avaliação devem ficar registadas todas as decisões e respetiva 
fundamentação, todas as situações de avaliação que o professor ou o conselho de turma entenda 
justificar, bem como as estratégias de remediação a desenvolver tendo por base os dispositivos de 
avaliação em utilização na escola; 

 A avaliação sumativa dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, incide sobre 
os conhecimentos e capacidades constantes no programa educativo individual, elaborado para cada 
aluno; 

 Os alunos oriundos do estrangeiro, cuja língua materna não é o português, são sujeitos a regime 
especial de avaliação adaptada ao nível de proficiência linguística decorrente dos resultados obtidos 
em teste diagnóstico e testes intermédios de língua portuguesa aplicados, respetivamente, no 
momento em que se iniciam as atividades escolares e no decurso do ano letivo; 
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 Os Critérios Gerais de Avaliação estarão disponíveis para consulta na página oficial do Agrupamento e 
nos serviços de administração escolar; 

 Os casos omissos serão Objeto de resolução por parte da Direção ouvido sempre que possível o 
Conselho Pedagógico; 

 Os presentes critérios serão cumpridos por todos os intervenientes no processo de avaliação, entrando 
em vigor no ano letivo 2013/2014, podendo ser revistos anualmente no final do ano letivo. 

(1) D-L nº 139/2012 de 5 de julho, art. 23.º, ponto 2. 
 
7. AVALIAÇÃO SUMATIVA EXTERNA 

A avaliação sumativa externa destina-se a aferir o grau de desenvolvimento da aprendizagem dos 
alunos, mediante o recurso a instrumentos de avaliação definidos a nível nacional. 

A avaliação sumativa externa realiza-se através de exames finais nacionais, organizados pelo serviço ou 
entidade do Ministério da Educação e Ciência designado para o efeito. 

Nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade, os alunos serão sujeitos a provas, que incidem sobre as 
aprendizagens dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos respetivamente, nas áreas curriculares de: 

a) Português e Matemática; 
b) Português Língua Não Materna e Matemática, para os alunos que se encontram abrangidos pelo 

Despacho Normativo n.º 7/2006, de 6 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Despacho Normativo 
n.º 12/2011, de 22 de agosto, nos níveis de proficiência linguística de iniciação ou intermédio. 

As provas finais nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade realizam-se numa fase única com duas chamadas, 
sendo que a 1ª chamada tem caráter obrigatório e a 2ª chamada destina -se a situações excecionais 
devidamente comprovadas, que serão objeto de análise. 

A não realização das provas finais implica a retenção do aluno nos 4.º, 6º ou 9º anos de escolaridade. 
No ensino secundário, a avaliação sumativa externa aplica-se aos alunos que pretendam prosseguir 

estudos no ensino superior. 
Os candidatos com necessidades educativas especiais de carácter permanente, devidamente 

comprovadas, prestam as provas de exame previstas para os restantes examinandos, podendo, no entanto, 
beneficiar de condições especiais de avaliação, ao abrigo da legislação em vigor. 
 
8. OCUPAÇÃO PLENA DE TEMPOS ESCOLARES 
 
8.1. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA - PRÉ-ESCOLAR 

Jardins de Infância 

Atividades de Animação e Apoio à Família 

Horário Entidade 
Responsável 

Local 
Antecipação Prolongamento 

Carriço 7:00h- 9:00h 15.30h-19.30h  
Junta de Freguesia 

de Carriço 
 

EB de Carriço 

Vieirinhos 7:00h- 9:00h 15.30h-19.30h EB de Vieirinhos 

Guia 7:00h- 9:00h 15.30h-19.00h 

 
União das Freguesias 

de Guia, Ilha e Mata Mourisca 
 

Sala polivalente no Jardim de 
Infância 

Grou 7:30h- 9:00h 15.30h-18.30h 
Sala própria no 

Jardim de Infância 

Ilha 7:30h- 9:00h 15.00h-19.00h 
Sala própria no 

Jardim de Infância 

Foz 7:30h- 9:00h 15.30h-19.00h 
EB de Foz 

Centro Social e Paroquial 
da Mata Mourisca 

Mata Mourisca  15.30h-19.00h 
Centro Social e Paroquial 

da Mata Mourisca 
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8.2. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 1º CICLO 
As atividades definidas no âmbito do enriquecimento curricular são o resultado de protocolo celebrado 

entre o agrupamento e o Município de Pombal em parceria com outras instituições. 
Estas atividades decorrem das 16:30h às 17:30h em todas os estabelecimentos do 1.º Ciclo, num total de 5 
horas semanais. 

ATIVIDADES HORAS SEMANAIS ENTIDADE PROMOTORA ENTIDADE PARCEIRA FREGUESIA 

Ensino de Inglês 2h 

Câmara Municipal de Pombal 
Centro 

“Aprendiferente” 

Carriço 
 

Guia 

Atividade Física e Desportiva 2h 

Atividade Lúdico Expressiva 1h 

 
8.3. TRABALHO DE ESTABELECIMENTO – PLENA OCUPAÇÃO DOS ALUNOS DURANTE O PERÍODO DE 
PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO ESCOLAR - CRITÉRIOS A ADOTAR PARA AS SUBSTITUIÇÕES 

ECD - Artigo 102.º - Faltas por conta do período de férias 
O docente que pretenda faltar ao abrigo do disposto no presente artigo deve solicitar, com a antecedência mínima de 
três dias úteis, autorização escrita ao órgão de direção executiva do respetivo estabelecimento de educação ou de 
ensino, ou se tal não for comprovadamente possível, no próprio dia, por participação oral, que deve ser reduzida a 
escrito no dia em que o docente regresse ao serviço. 

 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
. não existem recursos humanos para assegurar o presente regime de substituições; 
 
1º CEB 
. o subdiretor e a coordenadora de departamento asseguram as substituições sempre que o horário o permita; 
. a bolsa de docentes para apoio/substituições é de 3 docentes; 
. a gestão das situações é assegurada pelo subdiretor e coordenadora de departamento. 
 
2.º, 3º CEB e Ensino Secundário: 
Os docentes em serviço de tempos destinados para substituição: 
a) cumprem com o plano de aula que lhes foi entregue, no espaço de atividade da turma 
b) aguardam nos espaços/salas destinados para substituições, para onde serão encaminhados os alunos 
. Os tempos de substituição de professores ausentes são cumpridos de acordo com o estipulado legalmente, e 
com os critérios definidos e aprovados pelo Conselho Pedagógico. 
. O docente que prevê ausentar-se ao serviço deve entregar o/s respetivo/s plano/s de atividade/aula ao 
assistente operacional de apoio à sala de docentes; 
. Em qualquer situação, e existindo plano para o efeito, que dever ser minimamente exequível, o mesmo deve 
ser cumprido pelo docente substituto; 
O não cumprimento do serviço implica comunicação imediata de tal facto ao Diretor. 
. Quando não for possível realizar as atividades curriculares nas condições previstas anteriormente, devem ser 
organizadas atividades de enriquecimento e complemento curricular que possibilitem a ocupação educativa 
dos alunos, e sempre em função dos recursos disponíveis: 
a) atividades em sala de estudo; 
b) clubes temáticos/projetos de turma/grupo; 
c) leitura orientada; 
d) pesquisa bibliográfica orientada; 
e) acompanhamento de alunos à Biblioteca Escolar; 
f) acompanhamento de alunos ao COJ; 
g) outras atividades estruturadas. 
* as iniciativas enquadradas nas alíneas b) e g), carecem da respetiva planificação e conhecimento ao DT 
Observações: 
> apenas a situação de permuta não dá lugar à marcação de falta ao docente ausente. 
> numera-se a lição nas situações enunciadas; 
> o sumário deve sintetizar as atividades desenvolvidas. 
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11. Considerações finais: 
a) relativamente a sugestões e propostas de atividades alternativas para as “substituições”, as mesmas serão 
apresentadas pelos departamentos curriculares em sede de Conselho Pedagógico, e sempre no pressuposto 
da respetiva viabilidade face aos recursos humanos e materiais disponíveis; 
b) o feedback existente aponta no sentido de as dificuldades reportadas e analisadas se centrarem mais nas 
dinâmicas e conteúdos do que nos espaços e materiais/recursos disponíveis. 
 

9. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DO 
AGRUPAMENTO 

A avaliação do Projeto de Desenvolvimento Curricular do Agrupamento deverá ter um caráter 
permanente e sistemático, de modo a permitir uma constante atualização em função das necessidades do 
meio escolar e extraescolar envolvente. 

Assim, a avaliação do Projeto de Desenvolvimento Curricular será assegurada pelo conselho pedagógico, 
ao qual será fornecida uma grelha com o balanço das atividades da escola. Para este processo devem ter-se 
também em conta os relatórios, as atas e outros meios que sejam considerados pertinentes, de modo a 
abranger todas as vertentes do trabalho desenvolvido na escola. 

Para resolver e reformular problemas/necessidades surgidos ao longo da aplicação do projeto, deverão 
ser propostas e desenvolvidas novas metodologias de intervenção. 
 

Guia, Agrupamento de Escolas, setembro de 2014 
 

O Diretor: António Luís Araújo Duarte 


