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Nota Introdutória 

 

A Escola, enquanto instituição pública, gerida por princípios de democraticidade e autonomia, não deve ser apenas o local de aplicação de uma 

política nacional; deve, de acordo com as linhas orientadoras do seu Projeto Educativo, ser o local de realização de uma política educativa própria, 

reflexo de necessidades contextualizadas. 

Entende-se, assim, que a especificidade de cada escola, inserida num determinado contexto económico, social e cultural, possuidora de uma 

mão cheia de projetos e ambições, deve ter um documento próprio que traduza as suas opções curriculares e os caminhos diferenciados que 

pretende percorrer. 

O Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo visa a organização eficaz do processo de ensino/aprendizagem e a prossecução e 

operacionalização do Projeto Educativo e da Estratégica de Educação para a Cidadania na Escola, tendo sempre presente outros documentos e 

normativos que intervêm na organização curricular. 

Apresenta, também, as linhas orientadoras conducentes a uma real mudança do paradigma de Escola, tornando-a inclusiva, multifacetada, 

cooperante e, sobretudo, um meio de qualificação e elemento fundamental nos diferentes processos de educação/ formação. 

Decorrente da análise do Projeto Educativo deste agrupamento, nos domínios que comportam, de forma mais objetiva, aspetos relacionados 

com o currículo, identificaram-se linhas de ação prioritárias, norteadoras do trabalho dos diversos agentes educativos. 

Este documento está sujeito a reformulações, correções e/ou adaptações que o tornem num instrumento cada vez mais eficaz na resposta às 

necessidades da comunidade educativa. 
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Estratégias diversificadas de apoio às necessidades específicas de 

cada criança/aluno 

Práticas cooperativas e de articulação 

Práticas de supervisão pedagógica 

  Intervenção preventiva do insucesso e/ou abandono escolar 

Respostas educativas centradas nas dificuldades/potencialidades 

das crianças/alunos 

Alargada rede de parcerias/protocolos 

Equidade e transparência na gestão de recursos 

Plano de Formação contextualizado 

Práticas sistematizadas de autoavaliação 

DINÂMICAS 

POTENCIALIDADES 

Práticas pedagógicas inovadoras de caráter transversal, 

multidisciplinar e/ou interdisciplinar 

Projetos de desenvolvimento pedagógico e organizacional 
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ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS  

Órgãos de direção, administração e gestão 
Estruturas de coordenação e supervisão 
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Pedagógico 
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Coordenadores 
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Departamento 

 

Departamentos 
Curriculares 
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Diretores de 
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O conselho geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a 

participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a 

requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou por solicitação do diretor.  

Este órgão é composto pelos seguintes elementos 

• Representantes do pessoal docente – 5; 

• Representantes do pessoal não docente – 2; 

• Representantes dos pais e encarregados de educação – 3; 

• Representantes dos discentes – 2; 

• Representantes do município – 2; 

• Representantes da comunidade local - 3. 

Neste conselho tem ainda assento o diretor do agrupamento, sem direito a voto. 

 

 

O diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 

Neste agrupamento, o diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e três adjuntas. 

CONSELHO GERAL 

DIRETOR 
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O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do agrupamento, nomeadamente nos 

domínios pedagógico e didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. 

Reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a 

requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do conselho geral ou do diretor 

o justifique. 

É composto pelos seguintes elementos: 

• O diretor, que preside; 

• A coordenadora do departamento da Educação de Infância e do 1º Ciclo; 

• A coordenadora do departamento de Línguas e Ciências Sociais e Humanas; 

• O coordenador do departamento de Matemática e Ciências Experimentais; 

• O coordenador do departamento de Expressões; 

• A coordenadora de diretores de turma dos 2º e 3º ciclos; 

• A coordenadora dos Cursos Profissionais; 

• A coordenadora da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 

• A professora bibliotecária; 

• A coordenadora de projetos e da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola; 

No âmbito das obrigações e competências deste órgão, é constituída, por eleição, a SADD, Secção de Avaliação de Desempenho Docente, 

composta por quatro membros, excluindo o diretor que preside e que operacionaliza todo o processo de avaliação dos docentes. 

CONSELHO PEDAGÓGICO 
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O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do agrupamento. 

É constituído pelo diretor, um adjunto do diretor e o chefe dos serviços administrativos. Reúne ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros. 

 

 

Promovem a articulação e gestão curricular e a cooperação entre os docentes do agrupamento, procurando adequar o currículo às necessidades 

específicas das crianças/alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Departamento da 
Educação da Infância 

e do 1º Ciclo do Ensino 
Básico 

 

14 Docentes  

5 do grupo 100 

9 do grupo 110 

 

 

Departamento de 
Expressões 

10 docentes 

1 docente do grupo 240 

1 docente do grupo 250 

1 docente do grupo 260 

1 docente do grupo 550 

1 docente do grupo 600 

1 docente do grupo 620 

4 docentes do grupo 

910 

 

1 Técnico especializado 

(Curso Profissional – 

Técnico/a de Desporto) 

  

 

Departamento de Línguas e 
Ciências Sociais e Humanas 

 13 Docentes 

1 do grupo 210 

1 do grupo 220 

1 do grupo 290 

3 do grupo 300 

2 do grupo 330 

1 do grupo 350 

1 do grupo 400 

2 do grupo 420 

1 do grupo 430 
 

2 Técnicos especializados 
(Cursos Profissionais – 

Técnico/a de Restaurante/Bar 

e de Desporto) 

   

 

Departamento de 
Matemática e Ciências 

Experimentais 

6 Docentes 

2 do grupo 230 

2 do grupo 500 

1 do grupo 510 

1 do grupo 520 

 
1 Técnico especializado 

(Curso Profissional – 

Técnico/a Auxiliar de 

Saúde) 

 

DEPARTAMENTOS CURRICULARES 
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É constituído por todos os coordenadores de departamento e pelo diretor do agrupamento, funcionando de acordo com os pressupostos 

emanados da lei (Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho). É competência desta estrutura 

educativa colaborar com o conselho pedagógico e com o diretor, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das 

atividades escolares, nomeadamente ao nível da articulação e gestão curriculares e do trabalho colaborativo. Analisa e reflete sobre os 

normativos legais emanados pelo Ministério da Educação e sobre as práticas educativas e o seu contexto. Concorre ainda para a uniformização 

de instrumentos/procedimentos a ter em conta nos departamentos curriculares. 

 

 

Os conselhos de docentes/turma são estruturas educativas com natureza avaliativa, pedagógica e disciplinar. Estas estruturas, assim como os 

docentes titulares de grupo/turma no pré-escolar e no 1º ciclo, a par das equipas pedagógicas, procedem à organização, acompanhamento e 

avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e à articulação entre a escola e as famílias. Reúnem de acordo com um calendário definido 

para o efeito. 

 

 

O conselho de diretores de turma tem como principais finalidades ajustar, articular e harmonizar decisões ao nível da coordenação pedagógica 

e da realização das atividades a desenvolver em cada nível educativo.  

CONSELHOS DE DOCENTES/TURMA E EQUIPAS PEDAGÓGICAS 

CONSELHO DE COORDENADORES DE DEPARTAMENTO 

CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 
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É composto pela coordenadora de diretores de turma, diretores de turma dos 2º e 3º ciclos e, a fim de se otimizar a articulação interciclos, 

também integra a coordenadora do Departamento da Educação de Infância e do 1º Ciclo. Atendendo à ordem de trabalhos, sempre que se 

considere pertinente, participam neste conselho a coordenadora de projetos e da estratégia de educação para a cidadania na escola, as diretoras 

de turma dos cursos profissionais, a professora bibliotecária, a coordenadora da EMAEI, entre outros. 

 

 

À semelhança do conselho de diretores de turma, o conselho de cursos profissionais tem como principais finalidades ajustar, articular e 

harmonizar decisões ao nível da coordenação pedagógica e da realização das atividades a desenvolver com as turmas deste nível educativo.  

É composto pelas diretoras das turmas e coordenadores dos cursos/formadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO DE CURSOS PROFISSIONAIS 
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Caracterização da Comunidade Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos 

Nível Educativo Ano de escolaridade 
Nº de 

Grupos/Turmas 
Nº de 

crianças/alunos 

Pré-Escolar ----- 3 53 

1º Ciclo 

1º Ano 1 17 

2ºAno 1 13 

3º Ano 1 14 

4º Ano 1 20 

Comenda 
(1º, 2º e 3º Anos) 

1 turma mista 11 

2º Ciclo 
5º Ano 2 33 

6ºAno 1 18 

3º Ciclo 

7ºAno 2 40 

8º Ano 2 24 

9º Ano 2 28 

Secundário 
(Cursos Profissionais) 

10º Ano 
1 

(2 meias turmas) 
19 

12º Ano 1 15 

Total 305 
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Docentes 

 PQA PQZP PCPR 

Pré-escolar 3 2 0 

1º Ciclo 5 3 1 

2º Ciclo 7 0 0 

3º Ciclo/Sec. 13 1 8 

Não Docentes 

ASSISTENTES TÉCNICOS ASSISTENTES OPERACIONAIS  OUTRAS SITUAÇÕES 

7 22 5 

Técnicos Especializados 

PSICÓLOGOS TERAPEUTA DA FALA 
FORMADORES DA COMPONENTE 

TECNOLÓGICA 

2 1 3 
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OFERTA EDUCATIVA/FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino Básico Geral 

Curso Artístico Especializado de Música 

 

 

1º Ciclo 

2º ciclo 
 

3º ciclo 
 

Educação Pré-Escolar 

 

 

Cursos Profissionais 

10º ano: Técnico/a de Desporto e Técnico/a de 
Restaurante/Bar 

12º ano: Técnico/a Auxiliar de Saúde 

Secundário 

Ensino Básico Geral 

Curso Artístico Especializado de Música 
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Educação Pré-Escolar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE CONTEÚDO COMPONENTES/DOMÍNIOS E SUBDOMÍNIOS 

 
Formação Pessoal e 

Social 

Construção da identidade e da autoestima 

Independência e autonomia 

Consciência de si como aprendente 

Convivência democrática e Cidadania 

Área de Expressão e 
Comunicação 

Domínio da Educação Física 

 
Domínio da Educação 
Artística 

Subdomínio das Artes Visuais  

Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro 

Subdomínio da Música 

Subdomínio da Dança 

 
 
Domínio da Linguagem 
Oral e Abordagem à Escrita 

Comunicação oral 

Consciência linguística 

Funcionalidade da linguagem escrita e sua 
utilização em contexto 

Identificação de convenções da escrita 

Prazer e motivação para ler e escrever 

 
 
Domínio da Matemática 

Números e Operações 

Organização e Tratamento de dados 

Geometria e Medida 

Interesse e Curiosidade pela matemática 

 
Área do 

Conhecimento do 
Mundo 

Introdução à metodologia científica 

Abordagem às Ciências 

Mundo tecnológico e Utilização das Tecnologias 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar (OCEPE) baseiam-se nos objetivos globais 

pedagógicos definidos na Lei-Quadro (Lei n.º 5/97, 

de 10 de fevereiro) e destinam-se a apoiar a 

construção e gestão do currículo no jardim-de-

infância, da responsabilidade de cada educadora, 

em colaboração com a equipa educativa. 

Na educação de infância pressupõe-se o 

desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes 

indissociáveis do processo educativo e a construção 

articulada do saber, abordando as diferentes áreas 

de forma integrada e globalizante, numa perspetiva 

holística que caracteriza a aprendizagem da criança 

e que está subjacente ao brincar. 
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Ensino Básico - 1º Ciclo 

No respeito pelo Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho (art. 11º a 13º e anexos I a V e VII), a carga horária das componentes de currículo ou de 

formação, áreas disciplinares e disciplinas inscritas nas matrizes curriculares-base do Ensino Básico foram geridas pelo agrupamento, através da 

redistribuição dos tempos nelas fixados, fundamentada na necessidade de encontrar as respostas pedagogicamente adequadas ao contexto da 

comunidade educativa. 

 

 

 

 Matriz curricular-base 1º Ciclo - 1º e 2º Anos 

 
Componentes de currículo 

Carga horária 
semanal (horas) 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
en

to
 

TI
C

 

Português 7,5 

Matemática 5,5 

Estudo do Meio 3 

Educação Artística 3 

Educação Física 1 

Apoio ao Estudo 1,5 

Oferta Complementar 1 

  Tempo inerente aos intervalos 2,5 

Tempo a cumprir 25 

Educação Moral e Religiosa 1 

 Matriz curricular-base 1º Ciclo - 3º e 4º Anos 

 
Componentes de currículo 

Carga horária 
semanal (horas) 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
en

to
 

TI
C

 

Português 5,5 

Matemática 7,5 

Estudo do Meio 3 

Educação Artística 3 

Educação Física 1 

Apoio ao Estudo    0,5 (a) 

Oferta Complementar    0.5 (a) 

Inglês 1.5 

  Tempo inerente aos intervalos 2,5 

Tempo a cumprir 25 

Educação Moral e Religiosa 1 

(a)Tomando por referência as matrizes curriculares-base e tendo presentes as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, a lecionação das áreas de Oferta Complementar e de 

Apoio ao Estudo, no terceiro e quarto anos, faz-se em semestres alternados, com vista a rentabilizar a reduzida carga horária semanal atribuída a estas componentes e adequá-la às opções 

curriculares tomadas, nomeadamente na organização da Oferta Complementar. 
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Visando a articulação interciclos e a desejável continuidade pedagógica, o Inglês das turmas dos 3º e 4º anos, é assegurado por docentes dos 

grupos 220 e 330, pertencentes ao quadro de agrupamento.  

Estruturou-se a Oferta Complementar do 1º Ciclo focalizando a ação no desenvolvimento integral dos alunos (Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória), através do reforço em áreas artísticas, científicas ou outras e na otimização dos recursos existentes no agrupamento. 

Pretende-se que a mesma seja inovadora, diversificada e adequada aos interesses dos alunos e perfil dos docentes que, num sistema de 

coadjuvação (Educação Literária – professora bibliotecária; Laboratório – docente do Grupo 230; Artes Visuais – docente do Grupo 240), a 

desenvolvem em espaços diferenciados (laboratório, biblioteca…), possibilitando aos discentes a vivência de um conjunto de experiências 

promotoras da realização de aprendizagens significativas e do desenvolvimento de múltiplas competências, conforme tabela que se segue.  

Anos de escolaridade 1º Semestre 2º Semestre 

1º Ano Educação Literária Artes Visuais 

2º Ano Artes Visuais Laboratório 

3º Ano ----- Educação Literária 

4º Ano Laboratório ----- 

As vertentes de Artes Visuais e de Laboratório são desenvolvidas, respetivamente, em articulação com o Projeto Cultural de Escola e com o novo 

projeto do agrupamento, Clube de Ciência Viva na Escola.  

As atividades a desenvolver no âmbito da Oferta Complementar são planificadas, conjuntamente, pelos docentes intervenientes, privilegiando-

se a articulação de conteúdos curriculares, numa lógica inter e transdisciplinar. 

Explicita-se, seguidamente, em que consiste cada uma das vertentes desta componente: 
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Ler, compreender o que se lê e fazer inferências a partir das leituras realizadas são aspetos importantes que concorrem para a promoção do 

sucesso escolar/educativo, pelo que os objetivos fundamentais deste espaço/tempo se centram no desenvolvimento de competências de leitura, 

com vista à melhoria da fluência e da compreensão leitoras, e na promoção da literacia literária como instrumento para a fruição de textos 

gradativamente mais extensos e complexos, que garantam o gosto de ler. 

A leitura lúdica, em diferentes suportes, será explorada nestes momentos, bem como outros aspetos que contribuem para o alcance dos objetivos 

enunciados. É objeto de documento curricular próprio. 

 

Esta área visa a exploração livre dos meios de expressão gráfica e plástica, oferecendo aos alunos a possibilidade de se exprimirem de forma 

pessoal e despertando neles a expressividade, a comunicabilidade e a sensibilidade estética. A utilização de novas técnicas e materiais promove 

o gosto pela arte e potencia as aptidões naturais dos alunos. É objeto de documento curricular próprio. 

 

 

Esta oferta assenta no desenvolvimento de trabalho prático-laboratorial e prático-experimental, com a finalidade de fomentar, nos alunos, o 

interesse pela Ciência e pela atividade dos cientistas e promover capacidades de pensamento (criativo, crítico, metacognitivo…) úteis noutras 

áreas / componentes de currículo, bem como a construção de conhecimento científico útil e com significado social. As experiências a realizar 

neste âmbito são planificadas em estreita correlação com o Estudo do Meio e com o Clube de Ciência Viva na Escola, que é um espaço de 

LABORATÓRIO 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

ARTES VISUAIS 



 
 

 

20 

Agrupamento de Escolas de Gavião 

Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo 2022/23 

22016/172016/2019 

conhecimento aberto que pretende contribuir para a promoção do sucesso escolar, bem como para a literacia científica e tecnológica dos alunos 

e da comunidade educativa, incluindo famílias e restante comunidade local. É objeto de documento curricular próprio. 
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Ensino Básico - 2º Ciclo 

 

Carga Horária Semanal  

Componentes do Currículo/Áreas 
disciplinares/Disciplinas 

5º ANO 6º ANO 

Línguas e Estudos Sociais 
Português 
Inglês 
História e Geografia de Portugal(a) 

Cidadania e Desenvolvimento 

 
4T (200’) 
3T (150’) 

2,5T (125’) 
1T (50’) 

525’ 

 
4T (200’) 
3T (150’) 

2,5T (125’) 
1T (50’) 

 
 

525’ 

Matemática e Ciências 
Matemática 

Ciências Naturais 

 
4T (200’) 
3T (150’) 

350’ 
 

4T (200’) 
3T (150’) 

 
350’ 

Educação Artística e Tecnológica 

Educação Visual 
Educação Tecnológica 

Educação Musical 
TIC(a) 

 
2T (100’) 
1T (50’) 

2T (100’) 
1,5T (75’) 

325’ 

 
2T (100’) 
1T (50’) 

2T (100’) 
1,5T (75’) 

 
 

325’ 

Formação Artística Especializada(b) 6T  300’ 6T  300’ 

Educação Física 3T 150’ 3T  150’ 

Apoio ao Estudo(c) 2T                  100’ 2T (100’) 

Total 1450’/1525’ 1450’/1525’ 

Educação Moral e Religiosa 1T  (50’) 1T (50’) 

Tomando por referência as matrizes curriculares-base e as opções relativas à 

autonomia e flexibilidade curricular, o agrupamento organizou os tempos 

letivos em unidades de 50’. 

Notas explicativas: 
(a) Um tempo semanal repartido, alternadamente, entre as disciplinas de 

História e Geografia de Portugal e TIC. 

 (b)Frequentam esta componente os alunos inscritos no Curso Artístico 

Especializado de Música, cuja matriz curricular não inclui Educação Musical, 

Educação Tecnológica, TIC e Apoio ao Estudo, por frequentarem áreas de 

formação artística especializada, nomeadamente Classe Conjunto (100’), 

Formação Musical (150’) e Instrumento (50’).  Como as turmas não são 

exclusivamente constituídas por alunos do ensino artístico especializado, estes 

frequentam as disciplinas comuns das áreas disciplinares não vocacionais com a 

carga horária e na unidade adotadas pela escola de ensino básico geral, na 

turma que frequentam. 

Refere-se que a valorização da dimensão artística está contemplada no PE, por 

se considerar fundamental na formação integral do indivíduo. A oferta do Curso 

Artístico Especializado de Música. concorre, de forma contextualizada, para a 

prossecução deste objetivo.  

(c) Neste ciclo de ensino, decidiu-se contemplar a componente de currículo 

“Apoio ao Estudo”. Foram-lhe atribuídos dois tempos semanais, de frequência 

obrigatória para todos os alunos que frequentam o ensino básico geral. 

O Apoio ao Estudo é lecionado, nos seguintes moldes: 

-1 tempo assegurado por um docente de matemática; 

-1 tempo assegurado, em regime de coadjuvação, por um docente de 

matemática e um de Português e/ou Inglês. 

Atendimento ao aluno - No horário dos DT está contemplado um tempo 

semanal, com vista ao desenvolvimento/aprofundamento de laços com os 

alunos. 
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Ensino Básico - 3º Ciclo 

Carga Horária Semanal  

Componentes do Currículo/Áreas 
disciplinares/Disciplinas 

7º A 8º ANO 9º ANO 

Português  
Línguas Estrangeiras 
Inglês 
Espanhol 

   4T (200’) 
 

3T (150’) 
2T (100’) 

450’ 

  4T (200’) 
 

  3T (150’) 
  2T (100’) 

450’ 

4T (200’) 
 

3T (150’) 
2T (100’) 

    450’ 

Ciências Sociais e Humanas 
História 
Geografia 
Cidadania e Desenvolvimento 

 
2,5T (125’) 
2T (100’) 
1T (50’) 

 
275’ 

 
1,5T (75’) 
2T (100’) 
1T (50’) 

 
225’ 

 
2T (100’) 
1,5T (75’) 
1T (50’) 

 
225’ 

Matemática 
Ciências Físico-Naturais: 
Ciências Naturais(a)  
Físico-Química(as)  

4T (200’) 
 

2,5T (125’) 
2,5T (125’) 

450’ 

4T (200’) 
 

3T (150’) 
3T (150’) 

500’ 

4T (200’) 
 

3T (150’) 
3T (150’) 

    500’ 

Educação Artística e Tecnológica  
Educação Visual(b)               
Complemento à Educação Artística(c) 
TIC 
Formação Artística Especializada (d) 

 
2T (100’) 
1T (50’) 
1T (50´) 

  6 T   300’ 

 
200’ 

 
350’  

 
   2T (100’) 

1T (50’) 
1T (50´) 

6 T   300’ 

   
 

200’ 
 

 

 
  2T (100’) 

1T (50’) 
1T (50’) 

6 T   300’ 
 

    200’ 

Educação Física 3T (150’) 3T (150’) 3T (150’) 

Oferta Complementar ------ ------ ----- 

Educação Moral e Religiosa  1T (50´) 1T (50´) 1T (50´) 

 

Tomando por referência as matrizes curriculares-base e as opções 

relativas à autonomia e flexibilidade curricular, o agrupamento 

organizou os tempos letivos em unidades de 50’. 

Notas explicativas: 
 (a)Um tempo semanal repartido, alternadamente, entre as disciplinas 

de Ciências Naturais e Físico-Química, no 7º ano. 

(b)Disciplina de frequência facultativa para os alunos que frequentam o 

Curso Artístico Especializado de Música.  

 (c)Componente que visa o desenvolvimento de competências na área 

artística, no âmbito do Projeto Cultural de Escola, dinamizada pela 

docente de Educação Musical. 

(d)Os alunos do 3º Ciclo inscritos no Curso Artístico Especializado de 

Música, cuja matriz curricular não integra TIC e Complemento à 

Educação Artística, frequentam áreas de formação artística 

especializada, nomeadamente Classe Conjunto (100’), Formação 

Musical (150’) e Instrumento (50’). Como as turmas não são 

exclusivamente constituídas por alunos do ensino artístico 

especializado, estes frequentam as disciplinas comuns das áreas 

disciplinares não vocacionais com a carga horária e na unidade 

adotadas pela escola, na turma que frequentam. 

Refere-se que a valorização da dimensão artística está contemplada no 

PE, por se considerar fundamental na formação integral do indivíduo. 

A oferta do Curso Artístico Especializado de Música concorre, de forma 

contextualizada, para a prossecução deste objetivo. 

Atendimento ao aluno - No horário dos DT está contemplado um 
tempo semanal, com vista ao desenvolvimento/aprofundamento de 
laços com os alunos. 
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Ensino Secundário – Cursos Profissionais 
 

Os Cursos Profissionais são um percurso de ensino secundário com dupla certificação, ou seja, em que se desenvolvem competências sociais, 

científicas e profissionais necessárias ao exercício de uma atividade profissional e simultaneamente se obtém o nível secundário de educação. 

Estes cursos preparam os jovens para uma mais fácil e qualificada inserção no mercado de trabalho e permitem a realização de estudos ao nível 

pós-secundário e ensino superior. A oferta de formação, no agrupamento, tem em conta os interesses dos alunos e o ajustamento às 

necessidades e prioridades dos diferentes setores socioeconómicos da realidade local. 

 

1º ANO – TÉCNICO/A DE RESTAURANTE/BAR 

Componentes de Formação/Disciplinas Carga Horária Semanal 

 Tempos semanais (50’) Total de horas/tempos 

Sociocultural 

Português 4 T 100 120 

Língua Estrangeira: Inglês 3 T  76 91,2 

Tecnologias de Informação e Comunicação 2 T  50 60 

Área de Integração 3 T  74 88,8 

Educação Física 2 T 50 60 
        SUBTOTAL 14 T 350 420 

Científica 

Matemática  3 T 72 86,4 

Economia 4 T 100 120 

Psicologia 2 T 45 54 
SUBTOTAL 9 T 217 260.4 

Tecnológica 

Comunicar em Inglês ----- ----- ----- 

Comunicar em Espanhol ----- ----- ----- 

Tecnologia Alimentar 4 T 100 120 

Gestão e Controlo 3 T 100 120 

Serviços de Restaurante/Bar 7 T 200 240 
SUBTOTAL 14 T 400 480 

FCT Formação em Contexto de Trabalho  70 ----- 

TOTAL 1037/1244.4 

Com o Curso de Técnico/a de 

Restaurante/Bar pretende-se que os alunos 

se tornem, na área de Restauração, 

profissionais dinâmicos, modernos e 

eficientes, aptos e qualificados a exercer 

funções de planificação e coordenação de 

todas as tarefas inerentes a esta área. 

Acresce ainda referir que, no concelho de 

Gavião, são vários os investimentos nesta 

vertente, o que facilitará a sua integração 

no mercado de trabalho. 
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1º ANO – TÉCNICO/A DE DESPORTO 

Componentes de Formação/Disciplinas Carga Horária Semanal 

 Tempos semanais (50’) Total de horas/tempos 

Sociocultural 

Português 4 T 100 120 

Língua Estrangeira: Inglês 3 T 76 91,2 

Tecnologias de Informação e Comunicação 2 T 50 60 

Área de Integração 3 T 74 88,8 

Educação Física 2 T 50 60 

SUBTOTAL 14 T 350 420 

Científica 

Estudo do Movimento 4 T 110 132 

Matemática 3 T 72 86,4 

Psicologia 2 T 45 54 

SUBTOTAL 9 T 227 272,4 

Tecnológica 

Desporto 0 T 0 0 

Desportos Coletivos 7 T 200 240 

Desportos de Ginásio 5 T 150 180 

Desportos Individuais e de Exploração da 
Natureza 

3 T 75 90 

SUBTOTAL 15 T 425 510 

FCT Formação em Contexto de Trabalho ----- 70 ----- 

TOTAL 1072/1286,4 

 

Após o processo de avaliação vocacional 

implementado aos alunos, verificou-se a 

aptidão e interesse pela área do Desporto, 

vertente que também se inscreve nas 

prioridades do contexto local, pelo facto de 

a autarquia implementar várias dinâmicas 

neste domínio e também por existir um 

clube desportivo, diversas associações 

desportivas e uma empresa de aventura. A 

atual tendência na procura de práticas físicas 

e desportivas com vista ao bem-estar e à 

saúde também justificam esta opção. 

O agrupamento pretende contribuir para a 

formação de profissionais capazes de 

participar no planeamento, na organização e 

no desenvolvimento do treino de 

modalidades desportivas, individuais ou 

coletivas, bem como de organizar e 

dinamizar atividades físicas e desportivas em 

contexto de ocupação de tempos livres, 

animação e lazer. 
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3º ANO – TÉCNICO/A AUXILIAR DE SAÚDE 

Componentes de Formação/Disciplinas Carga Horária Semanal 

 Tempos semanais (50’) Total de horas/tempos 

Sociocultural 

Português 6 T 120 144 

Língua Estrangeira: Inglês 4 T  72 86,4 

Tecnologias de Informação e Comunicação 0 T  0 0 

Área de Integração 3 T  72 86,4 

Educação Física 2 T 40 48 
  SUBTOTAL  304 364,8 

Científica 

Biologia 2 T 36 43,2 

Física e Química 2 T 40 48 

Matemática 3 T 54 64,8 
SUBTOTAL 7 T 130 156 

Tecnológica 

Saúde 0 T 0 0 

Gestão e Organização dos Serviços e 
Cuidados de Saúde (GOSCS) 

2 T 50 60 

Comunicação e Relações Interpessoais 4 T 75 90 

Higiene, Segurança e Cuidados Gerais 9 T 200 240 
SUBTOTAL 15 T 325 390 

FCT Formação em Contexto de Trabalho ----- 350  

TOTAL  1109/1330,8 

 

 

 

 

Tendo em atenção o elevado índice de 

envelhecimento da população do concelho, 

com o consequente aumento da 

necessidade de prestação de cuidados de 

saúde, considerou-se uma prioridade 

oferecer o Curso Profissional – Técnico/a 

Auxiliar de Saúde. 

Pretende-se contribuir para a formação de 

profissionais capazes de auxiliar na 

prestação de cuidados de saúde aos utentes, 

na recolha e transporte de amostras 

biológicas, na limpeza, higienização e 

transporte de roupas, materiais e 

equipamentos, na limpeza e higienização 

dos espaços e no apoio logístico e 

administrativo das diferentes unidades e 

serviços de saúde, sob orientações do 

profissional de saúde.  
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DINÂMICAS PEDAGÓGICAS/PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertas Educativas/Formativas diversificadas 

 PNPSE - Planos de Desenvolvimento Pessoal, 

Social e Comunitário (PDPSC) 

 Coadjuvações entre docentes 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio á Educação 

Inclusiva (EMAEI) 

Intervenção Precoce e SPO 

 Apoios pedagógicos 

 Apoio Tutorial Específico e outro 

Quadro de Honra e Prémios de Mérito 

Quadro de Valores 

ProMat 

Desporto Escolar 

Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

Ação Social Escolar e outra Projeto Interciclos 

 Projeto de Intervenção em Língua Inglesa 

PRILI 

 Oficinas de Oralidade e Escrita 

Hypatiamat 

 Ensinar e Aprender Português 

Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da 
Escola (PADDE) 

Biblioteca Escolar 

Sala Aprender + 
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Conforme referido no primeiro capítulo deste documento (Oferta Educativa/Formativa), o agrupamento, com a aprovação dos serviços 

competentes da administração educativa e concordância dos encarregados de educação, adotou medidas específicas de diversificação curricular 

adequadas ao perfil e especificidades dos alunos tendo, para o efeito, estabelecido dinâmicas de parceria com instituições de intervenção 

local/regional e mobilizando os profissionais cujo perfil e competências se afiguram determinantes para o sucesso destas ofertas.  

 

 

De acordo com o Plano 21|23 Escola+, mantém-se, com os devidos reajustes, o Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (PDPSC), 

com o acompanhamento e monitorização da Estrutura de Missão do PNPSE. 

No agrupamento, são duas as medidas em curso no âmbito deste plano, nomeadamente “Motivação para o Sucesso” e “Inclui-te”.  

Com a primeira pretende-se a estimulação do relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos, conduzindo à melhoria dos resultados 

escolares; o apoio ao desenvolvimento de aprendizagens e esclarecimentos de dúvidas, a integração escolar e a preparação para momentos de 

avaliação. Para apoiar a execução desta medida, foi contratada uma psicóloga (35 horas semanis) 

Os objetivos da segunda incluem compreender as principais variáveis preditoras da aprendizagem da leitura, escrita e cálculo em momento 

prévio à entrada no 1º ciclo; melhorar as competências prévias ao ensino básico: leitoras, linguísticas, emocionais, matemáticas e de escrita e 

promover o ajustamento socioemocional na transição da Educação Pré-escolar/1º ciclo, tendo sido contratada para esta medida uma terapeuta 

da fala (35 horas semanais). 

O plano está sujeito a monitorização intermédia e final.  

OFERTAS EDUCATIVAS/FORMATIVAS 

            PNPSE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, SOCIAL E COMUNITÁRIO (PDPSC) 
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De acordo com o disposto no artigo 12º do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho constituiu-se a equipa multidisciplinar de apoio à educação 

inclusiva. É coordenadora desta equipa uma das docentes de Educação Especial que a integra. A equipa reúne, semanalmente, em horário 

definido. 

De acordo com o número 1 do artº 13º do mesmo Decreto-Lei, foi criado o Centro de Apoio à Aprendizagem, uma estrutura de apoio agregadora 

dos recursos humanos/espaços educativos do agrupamento. Intervêm, neste centro, todos os agentes educativos, nomeadamente docentes de 

Educação Especial, técnicos especializados do Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor (CRIPS), Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) 

e técnicos de entidades/serviços locais (município, centro de saúde e segurança social, …), docentes de apoio pedagógico, assistentes 

operacionais, entre outros. O trabalho desenvolvido contempla diferentes dinâmicas/estratégias com vista a dar resposta às necessidades 

educativas das crianças/alunos. 

 

 

Conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 281/2009, a Intervenção Precoce na Infância (IPI) é o conjunto de serviços/recursos para crianças em 

idades precoces e/ou suas famílias, que são disponibilizados quando solicitados por estas e/ou Jardins de infância, num certo período de vida da 

criança, incluindo qualquer ação realizada quando esta necessita de apoio especializado para assegurar e incrementar o seu desenvolvimento 

pessoal, oferecendo terapias/apoios específicos destinados a colmatar necessidades pontuais ou permanentes. 

No agrupamento, este serviço é assegurado pela Equipa Local de Intervenção de Nisa e Gavião.  

INTERVENÇÃO PRECOCE  

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA (EMAEI) 
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As ELI (Equipas Locais de Intervenção) são equipas multidisciplinares, com base em parcerias institucionais, que asseguram, a nível local, o 

acompanhamento e avaliação do desenvolvimento da criança e a adequação do plano individual de cada criança. A ELI da nossa área integra 

docentes de apoio educativo, uma técnica de Serviço Social, uma psicóloga clínica, uma terapeuta da fala, um técnico de reabilitação psicomotora 

e uma enfermeira. 

 

 

 

Estes serviços desenvolvem a sua ação assegurando a avaliação/acompanhamento psicológico e psicopedagógico dos alunos e a sua orientação 

escolar e profissional. Funcionam em articulação com outros serviços especializados de apoio educativo, nomeadamente com os docentes de 

educação especial e técnicos de entidades/serviços da comunidade, nomeadamente CRIPS, autarquia e centro de saúde (psicólogos). Tendo 

sempre como objetivo final a promoção do sucesso escolar dos alunos. Os serviços de psicologia e orientação atuam de forma concertada com 

os docentes e os encarregados de educação, identificando e intervindo ao nível das dificuldades específicas de aprendizagem e socioemocionais 

dos alunos, procurando que estes as ultrapassem e consigam construir um percurso de sucesso. Pretendem ainda promover o desenvolvimento 

da identidade pessoal e o projeto de vida, nomeadamente vocacional, adequado ao perfil de interesses e competências, necessidades de 

formação e expetativas de cada aluno. Assumem também a função de auxiliar os docentes e não docentes na identificação e resolução de 

possíveis problemas cognitivos, emocionais ou comportamentais dos alunos.  

O SPO está sediado no Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno e integra, a tempo inteiro (35h), duas psicólogas: uma contratada no âmbito 

do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (PDPSC) e outra contratada pelo agrupamento com autorização da DGEstE. 

 

 

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 
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EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA 

Considerando o disposto na alínea c) do artigo 10º, capítulo IV, da Lei acima enunciada, nas Orientações Curriculares para este nível educativo e 

na Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, nas Áreas de Expressão e Comunicação e Conhecimento do Mundo, as atividades desenvolvidas no domínio 

da Educação Física e no domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita (sensibilização à língua inglesa) e na componente Mundo tecnológico 

e Utilização das Tecnologias são asseguradas na modalidade de coadjuvação pelas educadoras e por técnicos da autarquia (sensibilização à Língua 

Inglesa, Educação Física e TIC/Sala Aprender+) que, conjuntamente, planeiam, desenvolvem e avaliam as diversas atividades. Refere-se que o 

trabalho a desenvolver na área de Conhecimento do Mundo, nos domínios Introdução à metodologia científica e Abordagem às Ciências, conta 

com a parceria do Clube de Ciência Viva na Escola. 

Ressalta-se ainda a coadjuvação no âmbito do Projeto Aprendizagem do Violino (Área de Expressão e Comunicação - Domínio da Educação 

Artística), que é assegurada através de uma parceria com a Escola de Artes do Norte Alentejano. 

Com estas opções educativas, pretende-se diversificar e enriquecer as oportunidades individuais e coletivas disponibilizadas às crianças.  

 

1º CICLO 

Tendo presente o disposto no nº 6 do art.º 21º e no nº 6, alínea a), do art.º 13º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho, na Escola Básica de 

Gavião, estabelecem-se práticas de coadjuvação na área de Educação Artística – Música (1 hora semanal em todos os anos de escolaridade),  de 

COADJUVAÇÕES ENTRE DOCENTES 
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Educação Física (1 hora semanal no 2º ano, ao longo do ano letivo, e 1 hora semanal, nos 1º e 3º anos, respetivamente no primeiro e segundo 

semestres), e na área de Apoio ao Estudo (1 hora semanal, nos 3º e 4º anos, respetivamente no primeiro e segundo semestres). 

Neste ciclo de ensino, também a disciplina de Oferta Complementar é coadjuvada por docentes de diversos níveis educativos, conforme 

explicitado na página 18 deste documento. 

 

2º e 3º CICLOS 

Tendo em atenção os perfis das turmas e as disciplinas com maior nível de insucesso, nos segundo e terceiro ciclos foram alocadas treze horas a 

práticas de coadjuvação (5ºA – 1 hora; 5º B – 2 horas; 6º A – 1 hora; 7º B – 1 hora; 8ºA – 1 hora; 8ºB – 3 horas; 9ºA – 3 horas; 9º B – 1 hora), 

sendo as mesmas, no caso do 6º A e 7º B, efetivadas na disciplina de matemática e, nas restantes situações, na disciplina de português. 

 

 

 

Neste âmbito, a estratégia de intervenção do agrupamento assenta na adoção de um conjunto de procedimentos – seleção de atividades 

pedagógicas e formas de organização – focados nas prioridades educativas do Projeto Educativo. 

As atividades a desenvolver no reforço das aprendizagens abrangem diferentes contextos de trabalho pedagógico, visando proporcionar um 

acompanhamento especialmente orientado para os alunos com maiores necessidades educativas e/ou em risco de abandono. 

Consiste no apoio letivo suplementar, individualizado ou em pequenos grupos, em determinadas turmas/disciplinas, de acordo com as propostas 

dos conselhos de docentes/turmas e/ou equipas educativas. Desenvolve-se em estreita articulação entre os docentes de apoio e os docentes 

titulares de turma/disciplina, no sentido de colmatar dificuldades e proporcionar aos alunos igualdade de oportunidades de transição/ aprovação.  

APOIOS PEDAGÓGICOS 
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Este ano letivo, o 1º ciclo conta com um horário completo para este efeito e com mais algumas horas alocadas às docentes adjuntas do diretor. 

e a uma docente que se encontra com redução da componente letiva ao abrigo do art. 79º do Estatuto da Carreira Docente. 

Nos 2º e 3º ciclos, foram também alocadas algumas horas a docentes com insuficiência da componente letiva ou abrangidos pelo art. 79º do 

diploma legal anteriormente enunciado. 

 

 

De acordo com o disposto no art.º 12º do Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021 

e no Plano 21|23 Escola+ (Ensinar e Aprender/Inclusão e Bem-estar) são implementadas tutorias destinadas ao acompanhamento do processo 

educativo dos alunos dos 2º e 3º ciclos com duas ou mais retenções no seu percurso. Estas tutorias são asseguradas por um docente cujo perfil 

e horário permitem prestar um acompanhamento de proximidade aos alunos. Este ano letivo, beneficiam deste apoio cinco alunos (1 do 5º ano; 

1 do 6º ano, 2 do 7º ano e 1 do 9º ano).  

Sempre que se justifique e os recursos humanos o permitam poderão usufruir de acompanhamento tutorial outros alunos, cujos conselhos de 

turma/equipas educativas considerem ser essa uma medida determinante para o seu sucesso educativo. 

 

 

 

O PRILI é um projeto de intervenção em língua inglesa que visa promover uma aprendizagem motivadora e próxima de contextos reais de 

comunicação, com vista à melhoria da competência comunicativa, nomeadamente através do desenvolvimento, consolidação e aprofundamento 

da compreensão e produção e interação oral e escrita.  Pretende-se, ainda, desenvolver uma ação pedagógica em convergência com o paradigma 

APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO E OUTRO 

PROJETO DE INTERVENÇÃO EM LÍNGUA INGLESA - PRILI 
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de escola do século XXI, assente no desenvolvimento holístico das áreas de competências elencadas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO). 

Estrutura-se em diversas fases: diagnóstico inicial (questionamento aos alunos e levantamento dos resultados escolares do ano letivo anterior); 

elaboração de matriz SWOT a partir do diagnóstico efetuado; definição de estratégias ancoradas na gestão horizontal e vertical das aprendizagens 

e monitorização/avaliação. 

O projeto destina-se a todas as crianças/alunos do agrupamento e conta com um mentor do Programa de Desenvolvimento de Liderança Teach 

for Portugal, uma organização portuguesa sem fins lucrativos que pertence à rede internacional Teach For All, que tem como objetivo diminuir 

a desigualdade educativa e proporcionar às crianças de meios mais desfavorecidos a oportunidade de atingirem o seu máximo potencial. 

 

 

 

Nesta lógica de articulação, continuidade e sequencialidade, desde 2010/11 que, na turma do 4º ano da escola sede, se implementa o Projeto 

Interciclos nas áreas de Português e de Matemática. O desenvolvimento deste Projeto permite aos docentes do 2º CEB, numa lógica de 

coadjuvação, o acompanhamento/ conhecimento dos alunos que transitam do 4º para o 5º ano de escolaridade, fator que se traduz, de forma 

inequívoca, na melhoria dos resultados escolares dos alunos. Outro aspeto relevante a considerar é o trabalho de planificação/avaliação conjunta 

entre os docentes envolvidos (professor titular de turma e um docente de Matemática e outro de Português do 2º CEB), favorecedor de uma 

maior consciencialização da intervenção/abrangência curricular destes dois ciclos de ensino, aumentando, dessa forma, a corresponsabilização 

de práticas conducentes a aprendizagens relevantes e sustentáveis. 

 

 

PROJETO INTERCICLOS 
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Com a implementação deste plano pretende-se dotar os docentes das competências necessárias para a implementação de metodologias de 

ensino dinâmicas, flexíveis e inovadoras em sala de aula, para a utilização de ferramentas/plataformas digitais para o alcance de um percurso 

pedagógico inclusivo, e de sucesso, para todos os alunos do agrupamento; reforçar os mecanismos de promoção da igualdade e equidade, 

concebendo ação estratégica específica mitigadora de desigualdades, por forma a que todos os alunos alcancem as competências previstas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e promover o trabalho colaborativo e cooperativo interdisciplinar, potenciando o 

enraizamento da identidade comunitária, a capacitação para a utilização de pedagogias questionadoras e promotoras de autodescoberta, 

colaboração e comunicação e a mobilização para a proximidade (articular a Escola, o Currículo, o Território, a Comunidade).   

 

 

 

O Quadro de Honra e Prémios de Mérito e o Quadro de Valores inscrevem-se no disposto no artigo 7.º da Lei nº 51/ 2012, de 5 de setembro, 

nomeadamente nas alíneas d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no desempenho 

escolar e ser estimulado nesse sentido, e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado em favor da 

comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido e h) Usufruir de 

prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o mérito”. 

QUADRO DE HONRA E PRÉMIOS DE MÉRITO E QUADRO DE VALORES 

PLANO DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DIGITAL DA ESCOLA - PADDE 
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Têm ainda como referência os valores preconizados no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, sendo que as nossas “crianças e 

jovens devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática os valores por que se deve pautar a cultura de escola, 

a saber: Responsabilidade e Integridade; Excelência e Exigência; Curiosidade, Reflexão e Inovação; Cidadania e Participação; Liberdade.  

Para integrarem os Quadros e/ou receberem os Prémios de Mérito, os alunos que preencham os requisitos expressos nos regulamentos próprios 

deverão ser propostos pelos competentes conselhos de docentes/turma, na reunião final do 2º semestre, ficando essa indicação sujeita à 

validação do conselho pedagógico e homologação do conselho geral.  

 

 

Com este projeto pretende-se influenciar, de forma positiva e consistente, não só os níveis de sucesso no domínio da matemática, mas também 

as atitudes dos alunos face a esta área do saber. Tem como grande finalidade intervir precocemente, evitando que os alunos desenvolvam 

estratégias adequadas e conceções erradas suscetíveis de se tornarem, a longo prazo, obstáculos à aprendizagem. Neste âmbito, os docentes de 

Matemática reúnem, nas horas destinadas ao efeito, para definição de estratégias a implementar, reflexão e avaliação dos resultados dos alunos 

e reflexão em torno da formação sobre as novas aprendizagens da matemática. 

 

 

O Desporto Escolar é uma atividade de complemento curricular, estando definido no Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de fevereiro, na sua atual 

redação, como o conjunto das práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo desenvolvidas como complemento curricular e 

ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividades da escola e coordenadas 

PROMAT 

 DESPORTO ESCOLAR 
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no âmbito do sistema educativo, desenvolvendo as suas atividades nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e nas escolas do ensino 

secundário. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro), salienta o papel do Desporto Escolar na promoção da saúde e condição 

física, na aquisição de hábitos e condutas motoras e no entendimento do desporto como fator de cultura, estimulando sentimentos de 

solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade, devendo ser fomentada a sua gestão pelos estudantes praticantes, salvaguardando-se a 

orientação por profissionais qualificados 

Tendo em conta os recursos materiais e humanos disponíveis, as modalidades inscritas no plano do agrupamento são o futsal (iniciados 

masculinos)  e o badmínton (todos os escalões - masculino e feminino), não se excluindo a participação noutras atividades promovidas pelas 

coordenações nacional e regional, nomeadamente Corta-mato Escolar, Mega-Sprinter, Basket 3x3 e, eventualmente, andebol. 

Com o programa estratégico do desporto escolar para o próximo quadriénio, irá priorizar-se o envolvimento dos alunos em prol da sua saúde e 

bem-estar, com relevância para o psicológico. Este novo projeto visa a promoção dos valores do desporto, com ênfase para a igualdade, inclusão 

e fair-play. Os alunos inscritos no Desporto Escolar elaboram o seu “Compromisso de Crianças e Jovens para a Ética no Desporto”. Neste 

compromisso, os alunos do Desporto Escolar, que reflita valores éticos e comportamentos de fair-play no desporto. 

 

 

A Biblioteca Escolar tem por missão desenvolver articuladamente as literacias, contribuindo para a consecução das metas definidas no Projeto 

Educativo. No sentido de assegurar a manutenção e alargamento de parcerias com o Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares, Plano Nacional 

de Leitura e Biblioteca Municipal de Gavião, a fim de garantir um pleno serviço à comunidade, assinou-se o SABE em 2014. Em 2018 foi 

reintegrada no programa A Ler+. 

BIBLIOTECA ESCOLAR 



 
 

 

37 

Agrupamento de Escolas de Gavião 

Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo 2022/23 

22016/172016/2019 

No organizacional das escolas a Biblioteca Escolar assume-se como estrutura inovadora, funcionando dentro e para fora da escola, capaz de 

impulsionar e acompanhar as mudanças nas práticas educativas necessárias para proporcionar o acesso à informação e ao conhecimento e o seu 

uso, exigidos pelas sociedades atuais. É um espaço de livre acesso, onde se concentram diversos recursos educativos, de forma a criar um 

contexto facilitador e incentivador das aprendizagens dos utilizadores. 

A sua intervenção abrange variados domínios: desenvolvimento dos hábitos e competências de leitura, da literacia da informação e das 

competências digitais; apoio ao desenvolvimento do currículo; apoio de atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular, 

incluídas no Plano Anual de Atividades e/ou Projeto Educativo; articulação das suas atividades com os objetivos do Projeto Educativo, Plano de 

Estudos e Desenvolvimento do Currículo e Planos Curriculares das Turmas; desenvolvimento de projetos em parceria com entidades locais. 

Desempenha, ainda, um papel determinante na consecução dos objetivos do Plano Nacional de Leitura definidos no ponto 2, do anexo à 

Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2006, de 1 de julho: 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. 

Ainda no âmbito do PNL, e em articulação com os jardins de infância do agrupamento, a BE dá continuidade ao Projeto de Promoção da Leitura 

em meio familiar com a “Leitura em Vai e Vem”, bem como o programa associado ao primeiro ciclo “Já Sei Ler”.  

Destaca-se a rede concelhia (RBiG), que se desenvolve em torno de atividades planificadas e operacionalizadas em conjunto, bem como o 

processo de catalogação iniciado ainda antes da assinatura do SABE (2014) e reforçada com a assinatura do protocolo que estabelece a Rede 

Concelhia de Bibliotecas (março de 2018), cujo portal se encontra disponível nas páginas da autarquia e do agrupamento de escolas. 
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Todas as atividades da BE incluídas no PAA têm por base a temática “Biblioteca ComVida”, que também identifica o site e a página de Facebook, 

cujos links de acesso estão disponíveis na página Web do agrupamento e que têm por finalidade a divulgação online das iniciativas tomadas e do 

trabalho realizado, bem como os diários de bordo dos diferentes projetos que desenvolve. 

Pretende-se, essencialmente, que se desenvolva em torno da BE um espaço de verdadeira autonomia dos discentes, bem como de aprendizagens 

partilhadas e articuladas, pressupostos essenciais no paradigma da flexibilidade curricular. 

 
 

 (vd. pág. 60) 

 

As oficinas de línguas de oralidade e escrita (OFIL) enquadram-se no ponto 6 do art.13º do Despacho Normativo 10-B/2018 de 6 de julho. São 

direcionadas para os anos inicias de ciclo (5º e 7º anos de escolaridade) e consistem num tempo semanal simultâneo de Português e Inglês, 

encontrando-se os alunos de cada turma divididos em grupos de proficiência linguística. O objetivo principal das OFIL é promover experiências 

de comunicação em língua portuguesa e em língua inglesa, nas modalidades oral e escrita, em diversos contextos. 

 

 

Este projeto surge no âmbito do protocolo celebrado entre a Associação Hypatiamat (AHM) e o Município de Gavião - Agrupamento de Escolas 

Gavião. De acordo com o planeamento apresentado e negociado com a equipa técnica do Município e o Agrupamento de Escolas, a Equipa 

OFICINAS DE ORALIDADE E ESCRITA 

SALA APRENDER+ 

HYPATIAMAT 
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Hypatiamat tem desenvolvido diversas ações, nomeadamente de apoio e acompanhamento, de capacitação dos professores titulares de turma 

(PTT) e de partilha e exploração dos recursos da plataforma. 

Os principais objetivos desta dinâmica são os seguintes: promover a qualidade do ensino/aprendizagem da matemática mediante a utilização e 

integração das novas tecnologias em sala de aula e implicar e capacitar os professores para articularem, com autonomia, nas salas de aula, os 

diferentes tipos de recursos pedagógicos disponíveis na plataforma, para envolverem mais ativamente os alunos, levando-os assim a melhorar o 

seu rendimento escolar, nesta disciplina. 

 

A ferramenta “Ensinar e Aprender Português” foi elencada pela Direção-Geral de Educação e pelo Programa Nacional de Promoção de Sucesso 

Escolar como uma das ferramentas digitais que responde ao Plano 21|23 Escola+, especificamente à Ação 1.1.2. Ler-conhecer, aprender e 

ensinar. 

Este recurso permite o ensino/aprendizagem do Português no 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º ao 3.º ano), ancorado na realização de atividades 

dinâmicas e lúdicas e a sinalização e o apoio atempado aos alunos «em risco» de apresentar dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita 

(i.e., o acompanhamento diferenciado de cada  

 

 

A Ação Social Escolar (ASE) traduz-se num conjunto de medidas destinadas a garantir a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolares 

a todos os alunos dos ensinos básico e secundário e a promover medidas de apoio socioeducativo destinadas aos alunos de agregados familiares 

cuja situação económica determina a necessidade de comparticipações financeiras.  

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR E OUTRA 

ENSINAR E APRENDER PORTUGUÊS 
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Consciente de que a escola tem uma determinante função social, independentemente das medidas legalmente previstas, o agrupamento, dentro 

dos limites da sua autonomia e disponibilidade financeira, apoia os alunos com comprovada necessidade, atribuindo-lhes suplemento alimentar 

nos períodos da manhã e da tarde. 

Refira-se que, no concelho, as refeições de todas as crianças do pré-escolar e alunos do 1º CEB, bem como os cadernos de exercícios são 

inteiramente financiados pela Autarquia, que também financia o transporte para as visitas de estudo. 

 

 

O Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA) tem por objetivo apoiar e acompanhar os alunos e respetivas famílias nas áreas da educação 

para a saúde e educação sexual.  

O atendimento e funcionamento deste gabinete são assegurados por técnicos especializados que integram a Equipa da Saúde (coordenadora da 

equipa, psicólogas do SPO, enfermeira do centro de saúde, docente representante da educação na CPCJ, outros docentes), garantido aos seus 

utilizadores o princípio da confidencialidade. O trabalho a desenvolver é planificado nas reuniões de equipa, tendo presentes as atividades 

propostas no PAA e os projetos de educação sexual das diferentes turmas. Em linhas gerais, pretende-se, em estreita cooperação com os 

encarregados de educação e parceiros, melhorar os hábitos alimentares dos alunos, promover a prática de atividade física sistemática, regular e 

orientada; contribuir - ainda que parcialmente - para uma vivência mais informada, mais gratificante, mais autónoma e mais responsável da 

sexualidade e prevenir comportamentos aditivos e dependências. 

 

 

 

GABINETE DE INFORMAÇÃO E APOIO AO ALUNO  
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ENRIQUECIMENTO DO CURRÍCULO E APOIO À FAMÍLIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-escolar Atividade Física e Desportiva

Violinos 

Dança 

TIC 

Empreendedorismo Educativo 

(EMPRE) 

Inglês 

Culinária/Nutrição 

Ubuntu 

Atelier das Artes 

1º Ciclo 
2º e 3º Ciclos e 

Secundário 
 

CLUBES 

Desporto Natureza 

e Mindfulness 

Música 

Robótica 

Empreendedorismo 

educativo e social 

Clube de Ciência 

Viva na Escola 

Clube Ubuntu 

Rádio-Escola 

 

AAAF 
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Pré-Escolar  

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

 

A Lei nº 5/97 de 10 de fevereiro, Lei-Quadro da Educação Pré-escolar, no seu artigo 12º, determina que “os estabelecimentos de Educação Pré-

Escolar devem adotar um horário adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, no qual se prevejam períodos específicos para 

as atividades educativas de animação e de apoio às famílias, tendo em conta as necessidades destas”. 

A Portaria nº 644 – A/2015 de 24 de agosto regulamenta as Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar. Estas 

atividades destinam-se a assegurar o acompanhamento das crianças antes e/ou depois do período diário de atividades educativas e durante os 

períodos de interrupção destas, assim como no período da hora de almoço. 

Nas três salas dos dois jardins de infância do agrupamento, as AAAF são promovidas pela APEGAV em parceria com o município, através do 

contrato de pessoas para a dinamização das referidas atividades, sendo da responsabilidade das educadoras titulares de grupo assegurar a 

supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF, tendo em vista garantir a sua qualidade. 

A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF são realizados no âmbito da componente não letiva de estabelecimento 

e incluem a programação das atividades, o seu acompanhamento através de reuniões com as respetivas dinamizadoras, a avaliação das mesmas 

e reuniões com os encarregados de educação (no mínimo uma por semestre letivo). 
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1º Ciclo 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e na Portaria nº 644-A/2015, de 24 de agosto, e com base nas orientações 

veiculadas pelo Oficio-Circular/DGE/2016/3210 e na Carta ao: Diretor do AE; Presidente da CM/ Junta de Freguesia; Presidente da Associação de 

Pais, Presidente da IPSS, a operacionalização das Atividades de Enriquecimento Curricular tem em conta componentes ativas e/ou experimentais, 

bem como dimensões culturais e sociais, no respeito pela sua natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural 

No presente ano letivo, a oferta inclui as atividades de Inglês (1º e 2º anos), Dança, Atividade Física e Desportiva (todas as turmas, exceto o 4º 

ano), Empreendedorismo Educativo, Culinária/Nutrição (3º e 4º anos da escola sede e turma da Comenda), Violinos (turmas da escola sede), TIC 

(2º, 3º e 4º anos da escola sede), Ubuntu (4º ano da escola sede) e Atelier das Artes (3º ano da turma da Comenda). A opção por estas áreas, 

cujo modelo de funcionamento se apresenta na tabela da página seguinte, assenta no princípio de que as mesmas são promotoras da realização 

de aprendizagens significativas e contextualizadas, desafiando os alunos a desenvolverem competências multidisciplinares e reforçando a 

confiança nas suas capacidades.  

Estas atividades são asseguradas por técnicos do agrupamento e da autarquia e por um docente da Escola de Artes do Norte Alentejano (Violinos), 

no período das 15h30 às 16h30. Face a inevitáveis sobreposições de horário, houve necessidade de se proceder à flexibilização da componente 

curricular. Nestes casos, por forma a causar a menor perturbação possível da componente curricular, as AEC têm lugar ao início ou final da manhã 

ou da tarde. Tendo em consideração o caráter facultativo destas atividades, nestes tempos, os alunos que não se encontram inscritos, são 

encaminhados para a Biblioteca Escolar.   
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No final de cada ano letivo, são homologadas pelo Conselho Pedagógico, para o ano seguinte, as planificações para cada atividade, elaboradas 

pelos docentes e técnicos intervenientes. 

O processo de monitorização/avaliação destas ofertas de enriquecimento curricular ocorre no final de cada semestre letivo, em reuniões 

previamente agendadas para o efeito (vd. memorandos respetivos). Nestes momentos, procede-se à avaliação dos alunos, preenchendo, para 

cada um, o registo definido no agrupamento, que será entregue aos encarregados de educação, nas reuniões de avaliação.  

 

 

 Comenda 1ºAno 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

2ª feira 
Empreendedorismo 

Educativo 
Violinos/Dança Violinos/Dança Violinos/Dança Violinos/Dança 

3ª Feira Dança 
Empreendedorismo 

Educativo 
Atividade Física e 

Desportiva 
TIC Culinária/Nutrição 

4ª Feira 
Inglês (1º e 2ºanos) 
Atelier das Artes (3º 

ano) 

Atividade Física e 
Desportiva 

Empreendedorismo 
Educativo 

Culinária/Nutrição TIC 

5ª Feira 
Atividade Física e 

Desportiva 
Inglês TIC 

Empreendedorismo 
Educativo 

Ubuntu 

6ª Feira Culinária/Nutrição TIC Inglês 
Atividade Física e 

Desportiva 
Empreendedorismo 

Educativo 
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Enriquecimento do Currículo – 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário 

 

A possibilidade de enriquecimento do currículo com os conhecimentos, capacidades e atitudes que contribuam para alcançar as competências 

previstas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, tendo por base as matrizes curriculares- base, é um dos aspetos a ter em conta 

no atual quadro legislativo. 

Ancorado nos projetos-piloto de inovação no ensino e projetos científicos nas escolas e nas opções preconizadas no Projeto Educativo, os alunos, 

mediante inscrição, podem frequentar os clubes que se apresentam: 

 

 

Na vertente do Desporto Natureza o objetivo das várias atividades é que os alunos manifestem consciência e responsabilidade ambiental e social, 

bem como ajudá-los a ter consciência de si próprios a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral. Nesta área procurar-se-á 

rentabilizar os diversos percursos pedestres do concelho numa lógica turística e ambiental. 

 

 

Em termos de Ciência Viva na Escola/Empreendedorismo Educativo e Social pretende-se desenvolver nos alunos o prazer de aprender, 

experimentar e descobrir, estimulando o contacto com o mundo que os rodeia. Fomentar o espírito empreendedor e solidário e aprender a 

reconhecer a importância do equilíbrio nos consumos e na gestão dos recursos são algumas das finalidades deste clube. Pretende-se promover 

o acesso a metodologias e práticas científicas e tecnológicas. Propõe atividades que possibilitam a compreensão, por parte dos alunos, de 

DESPORTO, NATUREZA E MINDFULNESS 

EMPREENDEDORISMO EDUCATIVO E SOCIAL/CLUBE DE CIÊNCIA VIVA 
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processos e fenómenos científicos que auxiliam a tomada de decisão e a participação em fóruns de cidadania. Funciona às terças e sextas-feiras, 

das 16h10 às 17h00, e nas segundas e terças-feiras, das 12h25 às 13h15, apenas na vertente do Clube de Ciência Viva. 

 

 

A Rádio-Escola de Gavião conta com a parceria da Rádio Miúdos, a primeira rádio em português para crianças premiada pela Fundação Calouste 

Gulbenkian, COTEC Portugal - Associação empresarial para a Inovação, Comissão Europeia e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Esta parceria 

veio incrementar maior dinamismo e ação ao estúdio de rádio que existe no agrupamento desde 2017, elevando-o ao seu máximo potencial 

enquanto instrumento educativo-pedagógico e de flexibilização curricular.  

As diversas atividades do clube (programas, entrevistas, reportagens podcasts) promovem o desenvolvimento de competências de comunicação, 

resolução de problemas, trabalho em equipa, entre outras importantes soft-skills, bem como o interesse pelo mundo.  

As emissões têm lugar durante os intervalos, contando com a participação dos alunos inscritos e dos dinamizadores. 

 

 

O Clube de Robótica é assegurado por um docente de Matemática e Ciências Naturais (2º ciclo). Desenvolvem-se diversos projetos com os alunos 

na construção de robôs e sua programação. Um dos objetivos das atividades é o desenvolvimento de capacidades tais como o pensamento 

analítico, resolução de problemas, trabalho colaborativo, criatividade, articulação dos saberes das várias disciplinas e comunicação. Decorre num 

tempo semanal de 50’.   

 

 

RÁDIO-ESCOLA 

ROBÓTICA 
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No clube de música desenvolvem-se ações como workshops com bandas musicais tendo como objetivo final a criação de uma Orquestra do AEG. 

Tem como principal intuito o desenvolvimento de novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, estimulando a convivência saudável 

entre jovens e a reutilização de materiais para construção de instrumentos musicais. 

 

 

 

No Clube Ubuntu pretende-se o desenvolvimento de cinco competências chave centrais do desenvolvimento humano: tornar-se pessoa. A 

primeira etapa foca-se nas competências pessoais Autoconhecimento, Autoconfiança e Resiliência e a segunda reforça competências sociais e 

relacionais, nomeadamente Empatia e Serviço. É direcionado aos alunos que participaram nas semanas Ubuntu (8º Anos, 9º A, 12º Ano).  

 

 

(vd. pág. 49) 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA 

CLUBE UBUNTU 

CLUBE DE CIÊNCIA VIVA NA ESCOLA 
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PROJETOS/PROGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUAGENS 
E TEXTOS 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

RACIOCÍNIO E 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

PENSAMENTO 
CRÍTICO E CRIATIVO 

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

DESENVOLVIMENTO  
PESSOAL E AUTONOMIA 

BEM ESTAR, 
SAÚDE E AMBIENTE 

SENSIBILIDADE  
ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

SABER CIENTÍFICO  
E TECNOLÓGICO 

CONSCIÊNCIA E 
DOMÍNIO DO CORPO 
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Os vários Projetos/Programas em desenvolvimento no agrupamento no âmbito das artes, ciências e tecnologias, desporto e humanidades são 

parte integrante do currículo, na medida em que se valoriza a sua gestão e lecionação interdisciplinar e articulada. Assumem-se como fonte de 

aprendizagem e de desenvolvimento de competências (cognitivas, pessoais, sociais, emocionais) pelos alunos, pois permitem-lhes abordar os 

conteúdos de cada área do saber, associando-os a situações e problemas presentes no seu quotidiano ou presentes no meio sociocultural e 

geográfico em que se inserem, a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de trabalho diversificados e organização e 

desenvolvimento de atividades cooperativas de aprendizagem. Realce-se a forte componente de cidadania transversal a todos eles. 

 O AEG integra a rede de escolas PNA instituído pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Educação, para o horizonte 

temporal 2019-29, através da Resolução de Conselho de Ministros nº 42/2019, de 21 de fevereiro. A sensibilidade estética e 

artística, bem como o pensamento crítico e criativo, são áreas de competências identificadas como essenciais no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A intimidade com as artes, na sua diversidade, permite a formação dessas 

competências. Também a proximidade e familiaridade com as artes e o processo criativo incentivam dinâmicas transdisciplinares 

e o cruzamento e integração dos conhecimentos apreendidos nas várias disciplinas fragmentadas, curricularmente, permitindo 

uma visão de conjunto. 

Neste sentido, é construído o Projeto Cultural de Escola (PCE) e são dinamizadas diversas atividades nas diferentes expressões 

artísticas (cf. Plano Anula de Atividades). 

 
 O CCVnE ScienLab resultou da aprovação da candidatura efetuada pelo agrupamento à Rede de Clubes Ciência Viva na Escola, 

uma iniciativa da DGE e Ciência Viva, que funciona nas Escolas como espaços de ciência abertos de contacto com a ciência e a 

tecnologia, para a educação e o acesso generalizado dos alunos a práticas científicas, promovendo o ensino experimental das 

ciências e das técnicas.  

Plano Nacional das 

Artes (PNA) – Projeto 
Cultural de Escola 

 

Clube de Ciência Viva 

na Escola - ScienLab 
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O Plano de Intervenção encontra-se ancorado numa perspetiva de desenvolvimento da metodologia STEAM adequada ao 

contexto local e potenciadora da “abertura” ao exterior. Cientes da importância do passado para melhor conhecer o presente e 

perspetivar o futuro, o projeto intitula-se “Navegantes no Tempo”, tendo por base a sustentabilidade. Não nos dissociando da 

era de transição digital, que se vive de forma acelerada, integra ainda a programação e a robótica, enquanto espaços 

potenciadores do desenvolvimento técnico e tecnológico. 

No agrupamento, o projeto destina-se a todas as crianças/alunos e conta com uma mentora do Programa de Desenvolvimento 

de Liderança Teach for Portugal, uma organização portuguesa sem fins lucrativos que pertence à rede internacional Teach For 

All, que tem como objetivo diminuir a desigualdade educativa e proporcionar às crianças de meios mais desfavorecidos a 

oportunidade de atingirem o seu máximo potencial. 

 
 O ensino experimental das ciências na educação pré-escolar pode contribuir de forma decisiva para a promoção da literacia 

científica, potenciando o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma cidadania interveniente e 

informada. O projeto aponta para a utilização de instrumentos de observação, descoberta e comunicação, uma vez que estes 

podem ajudar a criança a desenvolver o pensamento lógico-dedutivo e começar a satisfazer a sua curiosidade natural acerca do 

meio físico e natural que a rodeia. Como tal, as atividades realizadas na área das ciências devem permitir à criança desenvolver 

a sua capacidade de observação e experimentação. Tratam-se de atividades de caráter lúdico, as quais se encontram 

diretamente relacionadas com a “realidade” envolvente. De entre estas atividades, salientam-se as que permitem 

adquirir/aprofundar conhecimentos sobre o ar, a água, o solo, a luz, as plantas e os animais. Em síntese, este projeto, 

desenvolvido na área do Conhecimento do Mundo, em parceria com o Clube de Ciência Viva na Escola, ocupa um lugar essencial 

nas aprendizagens das crianças, despertando a sua curiosidade natural e incentivando o seu espírito de descoberta. 

P equenos cientistas  
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Projeto dinamizado em parceria com a Escola de Artes do Norte Alentejano que abrange as crianças do pré-escolar e os alunos 

do primeiro ciclo da escola sede. Pretende-se contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística, através da 

aprendizagem de um instrumento musical (violino). 

 
 É um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE. 

Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental 

para a Sustentabilidade. 

O programa é coordenado a nível internacional, nacional, regional e de escola. Esta coordenação multinível permite a confluência 

para objetivos, metodologias e critérios comuns que respeitam a especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos e 

caraterísticas do meio envolvente. Fornece ainda metodologia, formações, materiais pedagógicos, apoios e enquadramento ao 

trabalho desenvolvido pela escola. 

O conselho Eco-Escolas do agrupamento distingue-se por incluir a representação de todas as turmas, sendo que os grupos da 

educação pré-escolar são representados por uma educadora e as turmas do 1º CEB por dois alunos do 4º ano de escolaridade. 

Todas as outras turmas são representadas pelos respetivos delegados ambientais, eleitos entre os pares. Participam, ainda, neste 

conselho docentes, não docentes e elementos de parceiros da comunidade.  

Aquando da construção do Plano de Ação, para além destes elementos, qualquer outro da comunidade escolar, docente ou não 

docente, pode apresentar as suas propostas. Os representantes das turmas auscultam os colegas antes da realização do conselho 

para recolherem os seus contributos, de acordo com a ordem de trabalhos, e dão a conhecer as decisões tomadas na reunião. 

De ressalvar o trabalho de articulação curricular que é realizado para a consecução das atividades.  

 

P rograma  

Eco-Escolas  

violinos  
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 Fruto de uma parceria entre a ERP Portugal (Entidade Gestora de Resíduos) e o Programa Eco-Escolas (ABAE), o projeto Geração 

Depositrão visa (in)formar as crianças e jovens e, através dos mesmos, a população em geral, acerca da importância do adequado 

encaminhamento de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e Resíduos de Pilhas e Acumuladores (RP&A). Este 

projeto visa contribuir para a implementação do Programa Eco-Escolas, através do incentivo a atitudes pró-ativas na gestão e 

triagem de resíduos para permitir a sua reciclagem. Reveste-se ainda de uma forte componente de solidariedade social. 

 

 O Ecovalor é um programa de educação ambiental da Valorsul para as escolas e IPSS, realizado em parceria com os 19 municípios 

da Área da Valorsul. As dinâmicas desenvolvidas (concurso “Separa e Ganha” e desafio Ecoponto Verde) e o acesso a ações de 

sensibilização e a prémios (as escolas e instituições são premiadas pelo seu bom desempenho ambiental) fomentam a reciclagem 

e as boas práticas ambientais na comunidade escolar, nomeadamente separação de plástico & metal, de papel & cartão e de 

vidro. 

 
 O agrupamento integra a Rede de Escolas Associadas da UNESCO que praticam um ensino intercultural e devem ser democráticas 

e participativas nas suas estruturas e métodos. Devem igualmente adotar como critérios o trabalho de equipa, um elevado 

padrão de qualidade, um ambiente criativo e empreendedor, sempre num sentido ético. Assentam o seu trabalho no 

pressuposto de que o conhecimento, a familiarização e a colaboração com outros povos e culturas são enriquecedores e vitais. 

Devem também procurar a colaboração com diferentes parceiros, como por exemplo, entidades oficiais e instituições, ONG, 

meios de comunicação social, organizações privadas, empresas, etc. 

A Rede das Escolas Associadas da UNESCO trabalha em prol de três (3) grandes áreas: Cidadania Global e uma cultura de paz e 

não violência; Desenvolvimento Sustentável e estilos de vida sustentáveis e Aprendizagem intercultural e a valorização da 

diversidade cultural e do património. 

Geração  

Depositrão  

Programa Ecovalor 

Redes UNESCO 

Escolas Associadas 
da UNESCO 
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 Trata-se de uma iniciativa conjunta da CONFAP (Confederação Nacional das Associações de Pais), da LeYa e do psicólogo Eduardo 

Sá, que visa distinguir escolas que concebem e concretizam ideias extraordinárias, contribuindo para um desenvolvimento mais 

feliz da criança no espaço escolar e essencialmente partilhar essas boas práticas. 

No ano letivo 2021/22, o agrupamento de Escolas de Gavião foi distinguido com o selo «Escola Amiga da Criança», pelo terceiro 

ano consecutivo. Pretende-se continuar a participar nesta iniciativa com a divulgação de ideias/projetos desenvolvidos ao longo 

do ano, no âmbito das seguintes categorias: Alimentação e estilo de vida Saudável; Cidadania e Inclusão; Digital e Ciências; 

Envolvimento da Família; Espaço Escolar; Literacias e/ou Sustentabilidade. 

 
 Este projeto, cofinanciado pela Comissão Europeia, pretende abordar as desigualdades de acesso à educação digital 

em escolas de áreas remotas, com baixa conectividade e acesso limitado a recursos educativos digitais, financiando o 

seu desenvolvimento, ao nível da aquisição de equipamentos, recursos educativos e capacitação digital dos docentes, 

e complementando as iniciativas Plano de Transição Digital e Escola Digital em curso, a nível nacional. Este ano letivo, 

o Agrupamento de Escolas de Gavião efetuou uma candidatura a este projeto e a mesma foi aprovada. Os objetivos 

mais específicos deste projeto encontram-se explanados no Plano Anual de Atividades. 

 
 
 

Este programa visa promover o desenvolvimento de competências socioemocionais junto de crianças e jovens, em 

contexto escolar. O método Ubuntu aposta no desenvolvimento de cinco competências centrais, que trabalham o 

Autoconhecimento, Autoconfiança e Resiliência, a Empatia e Serviço. As primeiras três dimensões são mais individuais 

e as duas últimas mais relacionais. 

 Escola Amiga da 

Criança 

 Learning from 

the Extremes – With 
All and For All 

Academia de 

Líderes Ubuntu  
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Embora se dê especial enfoque às cinco competências referidas, a Academia de Líderes Ubuntu é um espaço onde se 

privilegia a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos participantes, promovendo outras competências como o 

trabalho de equipa, o pensamento crítico e autorreflexivo, a comunicação, a resolução de problemas, entre outras. 

No 1º ciclo, operacionaliza-se numa AEC do 4º ano de escolaridade e nos 2º e 3º ciclos e Secundário num clube. 

 
 Esta iniciativa tem como objetivo principal motivar os alunos para a divulgação de temáticas que incentivem à 

utilização segura e responsável da Internet e dos ambientes digitais, contribuindo, ainda, para o desenvolvimento da 

Cidadania Digital. Os Líderes Digitais têm como missão intervir tanto junto dos seus pares como dos restantes 

membros da comunidade educativa em que se inserem, incentivando-os à adoção de uma atitude crítica, refletida e 

responsável no uso de tecnologias e ambientes digitais. As equipas receberão apoio por parte do Centro de 

Sensibilização SeguraNet. 

Os Líderes Digitais envolvem as turmas do 9º ano de escolaridade e os Líderes Digitais Benjamins as turmas dos 4º e 

5º anos. 

Esta iniciativa inscreve-se no Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Academia Digital para Pais (ADP) - 3ª edição - é uma iniciativa da E-REDES em parceria com a Direção-Geral da 

Educação, que dá a possibilidade aos pais e aos encarregados de educação de alunos do Ensino Básico de frequentar 

ações de formação promotoras de competências digitais. Esta terceira edição do Programa, alarga agora o seu espetro 

de ação, em termos formativos, com o lançamento do Curso - Consumidor Digital, pretendendo sensibilizar os 

Academia 

Digital para Pais 
Líderes Ubuntu  
 
 

Líderes Digitais e 

Líderes Digitais 
Benjamins 
 
 



 
 

 

55 

Agrupamento de Escolas de Gavião 

Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo 2022/23 

22016/172016/2019 

cidadãos a adotarem comportamentos que favoreçam a poupança de energia e um consumo adequado de recursos 

naturais. 

Esta iniciativa tem o apoio do Centro de Competência TIC da Universidade de Aveiro e do Centro de Sensibilização 

SeguraNet na produção dos conteúdos da formação e na formação dos voluntários. 

As ações de formação têm a duração de 8 horas, em horário pós-laboral, e irão decorrer nas instalações da própria 

instituição de ensino, podendo participar até duas pessoas por agregado familiar. 

A escola procederá à identificação e seleção dos voluntários formadores, que deverão ser, preferencialmente, alunos 

que frequentam o agrupamento, com idades entre os 14 e os 18 anos. Poderão, ainda, ser selecionados voluntários 

junto do grupo dos docentes, técnicos e/ou pais/encarregados de educação da respetiva comunidade educativa para 

dinamizar esta formação. 

Esta iniciativa também se inscreve no Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE). 

 
  O agrupamento participa no programa Erasmus+, na modalidade de KA1 – formação de pessoal do ensino escolar, 

com acreditação até 2027. O grande objetivo é promover a dimensão europeia da formação, preparando o staff 

escolar para os desafios educativos do séc. XXI, através de atividades formativas estruturadas (cursos) e de job 

shadowing (observação em contexto de trabalho). 

Este projeto operacionaliza a internacionalização do agrupamento procurando, em simultâneo, melhorar as 

competências dos docentes, técnicos e não docentes, para ser possível oferecer um serviço de maior qualidade. 

Alicerça-se no Plano de Desenvolvimento Europeu em vigor no agrupamento que, entre outros pontos, define os 

objetivos formativos internacionais, bem como o processo de seleção dos participantes nas atividades. 

Plano Erasmus +   

KA1 
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 O Plano “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência” surge como um auxiliar de apoio na prevenção e combate ao 

bullying, ciberbullying e outras formas de violência, com recurso à utilização de diferentes abordagens de prevenção 

e intervenção face a este fenómeno, de modo a incentivar, reconhecer e divulgar práticas de referência. No 

agrupamento, este plano é operacionalizado numa ação de melhoria que decorreu do processo CAF (Common 

Assessment Framework) implementado no ano letivo anterior (vd. documento próprio). 

 
 É um programa de educação do consumidor promovido pela DECO, dirigido às escolas. Aposta na possibilidade de desenvolver 

atividades e projetos na área do consumo, de acordo com o curriculum escolar dos diferentes níveis de ensino, com o principal 

objetivo de promover a formação de crianças e jovens esclarecidos, críticos e responsáveis nos seus atos de consumo. 

 

 

 

 

  
 A Campanha "Papel por Alimentos" é uma ação promovida pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, com contornos 

ambientais e de solidariedade: todo o papel recolhido é convertido em produtos alimentares a distribuir pelos mais carenciados. 

O valor obtido pela venda do papel a operadores de resíduos certificados, é convertido pela Federação Portuguesa dos Bancos 

Alimentares Contra a Fome em produtos alimentares básicos para distribuir localmente. 

Com a adesão a esta campanha (doação de manuais escolares inutilizados e todo o tipo de papel), o agrupamento pretende 

sensibilizar a comunidade educativa para o papel determinante que cada cidadão pode desempenhar na luta contra a fome, 

contribuindo ao mesmo tempo para a proteção do ambiente e da natureza. 

 
 
 

 
 
 

À semelhança dos anos anteriores, o agrupamento irá apresentar uma proposta a esta iniciativa, que tem como principais 

objetivos estimular a participação democrática dos estudantes, valorizando as suas opiniões e a sua capacidade argumentativa, 

de reflexão e de mobilização coletiva, assim como o conhecimento prático de alguns mecanismos básicos da vida democrática; 

Papel por Alimentos    

       Banco Alimentar 

Plano Escola Sem 

Bullying I Escola Sem 
Violência 
 
 

Orçamento 

Participativo das Escolas 

DECO Jovem 
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combater o défice de confiança e o afastamento dos cidadãos, sobretudo os mais jovens, relativamente às instituições 

democráticas e reforçar a gestão democrática das escolas, estimulando a participação dos estudantes. 

 
 O agrupamento irá continuar a associar-se à missão da Make-A-Wish® tendo presentes os pilares fundamentais preconizados 

pelo Programa Make-A-Wish Vai À Escola: participar em algumas das suas atividades; divulgar a missão da Fundação; despertar 

uma consciência social nas crianças e jovens, iniciando uma educação para a responsabilidade social e voluntariado, tornando-

se numa vertente que acompanhe os alunos ao longo da sua formação pessoal; alertar para a necessidade de respeitar, aceitar 

e acolher a diferença no outro, nomeadamente na doença, valorizando o essencial da vida: a saúde e incentivar a dinamização 

de atividades que aliem a criatividade à solidariedade, promovidas tanto pela Fundação como pelo agrupamento ou outras 

entidades. Considera-se efetuar uma candidatura a um desejo, a partir da identifição de crianças/jovens elegíveis, que 

frequentam o agrupamento. 

 
 Anualmente, o agrupamento, através da Equipa da Saúde, tem-se associado a esta Instituição Particular de Solidariedade Social, 

por considerar a sua missão de extrema relevância no que concerne ao espírito solidário, nomeadamente levar alegria à criança 

hospitalizada, aos seus familiares e profissionais de saúde, através da arte e imagem do Doutor Palhaço, de forma regular e com 

uma equipa de profissionais com formação específica. 

 
 É um projeto de âmbito nacional com cariz educativo e solidário, promovido pela Associação Mundos de Vida. Comemora-se a 

20 de novembro e envolve diretamente as crianças do Pré-Escolar e 1º Ciclo e respetivas famílias, numa parceria com a Biblioteca 

Escolar, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Equipa Local de Intervenção, Biblioteca Municipal, Equipa da Saúde e Santa 

Casa da Misericórdia.  

Operação  

Nariz Vermelho  

Dia Nacional  

do Pijama  

Make a wish 
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Neste dia, as crianças vêm para a escola de pijama e participam em atividades lúdicas e pedagógicas, as quais têm forte impacto 

ao nível da sensibilização da comunidade para a promoção e proteção dos direitos das crianças, nomeadamente o direito a 

crescer numa família. 

 
 A operacionalização deste programa é, de forma mais direta, da responsabilidade da Equipa da Saúde. Esta equipa apresenta 

uma composição multidisciplinar, sendo formada por docentes designados pelo diretor do agrupamento, de acordo com o seu 

perfil e experiência na área, e por representantes do Município, CPCJ, Centro de Saúde e APEGAV. Reúne ordinariamente uma 

vez por mês e, extraordinariamente, sempre que se justifique. Compete-lhe desenvolver ações no sentido de dotar as crianças 

e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao 

seu bem-estar físico, social e mental, bem como à saúde dos que os rodeiam, conferindo-lhes assim um papel interventivo. Inclui-

se ainda nesta atuação o desenvolvimento do Programa de Educação Sexual, de acordo com os normativos legais, 

nomeadamente a promoção de ações de informação e sensibilização no âmbito dos afetos, mas também no domínio das doenças 

sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, relacionamentos afetivo-sexuais entre os jovens, entre outros. 

 
 No âmbito da saúde e sexualidade juvenil, o agrupamento, através da Equipa da Saúde, efetua, anualmente, uma candidatura 

ao Programa Cuida-te, da responsabilidade do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. com diversas entidades 

parceiras, do setor público e privado. Este programa tem como principal objetivo trabalhar na área da saúde juvenil e na 

promoção de estilos de vida saudáveis.  

 

 Heróis da Fruta® é uma marca registada pela APCOI - Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil para dar nome ao seu 

programa nacional de combate à má nutrição infantil. Desde 2011, quase meio milhão de crianças participantes já melhorou os 

hábitos alimentares através do método Heróis da Fruta®. Este método combina materiais educativos protagonizados por um 

P rograma de 

Apoio à Promoção e 
Educação para a 
Saúde (PAPES) 
Equipa da Saúde  

Programa Cuida-te  

Heróis da Fruta  
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grupo inspirador de personagens-modelo que ganham «superpoderes» através da ingestão de alimentos saudáveis e técnicas 

de educação não-formal como storytelling ou gamification. Todos os conteúdos Heróis da Fruta® são desenvolvidos por uma 

equipa multidisciplinar de especialistas e respeitam todos os referenciais de nutrição infantil e alimentação saudável, educação 

para a saúde e literacia em saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), Direção Geral da Saúde (DGS) e Direção Geral da 

Educação (DGE). 

No agrupamento, o projeto envolve as crianças da educação pré-escolar e os alunos do 1º ciclo, as educadoras e professores 

titulares, os pais e outros familiares na dinâmica das tarefas, atividades e desafios 

 

 

 

 Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política é um dos principais objetivos deste Programa. 

Enquadrando-se os seus objetivos nos eixos de intervenção prioritários contemplados no projeto educativo, desde 2009/10, que 

o agrupamento se inscreve no Programa “Parlamento dos Jovens - Básico” (iniciativa da Assembleia da República), dirigido aos 

jovens dos 2º e 3º ciclos que tem também como pressupostos promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de 

opiniões e o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade, este ano, “Saúde Mental nos Jovens: Que desafios? Que 

respostas?” 

Com o incremento dos cursos profissionais, o agrupamento passou também a fazer a inscrição da escola no “Parlamento dos 

Jovens - Secundário”, este ano letivo também com a temática nomeada no parágrafo anterior. 

 

Parlamento  

dos Jovens  
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 Considerando a extrema importância de dar voz aos alunos, o agrupamento tem promovido a participação dos alunos do 3.º 

ciclo do ensino básico e do ensino secundário na ação Orçamento Participativo das Escolas, através da apresentação de propostas 

que os mesmos identificam claramente como sendo  uma melhoria pretendida na escola, nomeadamente a aquisição de bens 

e/ou serviços que sejam necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar e/ou da forma da sua utilização ou 

destinados a melhorar os processos de ensino aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a comunidade 

escolar. 

Trata-se de um projeto que pretende estimular a participação democrática dos estudantes, valorizando as suas opiniões e a sua 

capacidade argumentativa, de reflexão e de mobilização coletiva, assim como o conhecimento prático de alguns mecanismos 

básicos da vida democrática; combater o défice de confiança e o afastamento dos cidadãos, sobretudo os mais jovens, 

relativamente às instituições democráticas; reforçar a gestão democrática das escolas, estimulando a participação dos 

estudantes. 

 

 

No âmbito do Projeto de Promoção de Leitura em Família, o Plano Nacional de Leitura lançou, no ano letivo de 2007-2008, uma 

proposta para a Educação Pré-Escolar, designada Leitura em vai e vem. Desde essa data que as salas de educação pré-escolar 

do agrupamento aderiram ao projeto, com o apoio da biblioteca escolar. Este projeto pretende a melhoria das competências 

leitoras, proporcionando uma intervenção precoce e atuação junto das famílias. Desenvolve-se em torno da partilha de livros, 

sejam da sala de jardim-de-infância, da biblioteca escolar ou das próprias crianças, utilizando a mochila do projeto para promover 

a rotatividade dos livros que, posteriormente, poderão também servir como suporte a outras atividades da sala. 

 

 O projeto "Aprender +", destinado a crianças da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, tem como missão reduzir 

e prevenir o abandono escolar precoce e promover a igualdade de acesso a uma educação de boa qualidade. 

Pretende-se com este projeto construir um ambiente de aprendizagem rico em tecnologia, facilitador da aprendizagem, do 

trabalho colaborativo e da partilha, em que os alunos promovam e estimulem a criatividade e espírito empreendedor e 

trabalhem valores e responsabilidade social. 

 

Aprender+  

O orçamento  

participativo   

Leitura em 
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Este projeto, realizado em parceria com a Equipa da Saúde, consiste na exploração de temas transversais à educação sexual 

(corpo e sexualidade, relações e afetos, gravidez e reprodução), que contribuam para a formação pessoal e social e educação 

para a cidadania. 

 

 

 Projeto que visa a realização de iniciativas de sensibilização e educação financeira, procurando educar as crianças da Educação 

Pré-escolar para a poupança, assim como para a compreensão da diferença entre o necessário e supérfluo, envolvendo a família 

e a comunidade educativa. 

 Restaurante 

Pedagógico 

Projeto que tem como finalidade permitir aos formandos/alunos do Curso Profissional “Técnico(a) de Restaurante/Bar” 

experienciar o serviço que preparam em sala de aula e praticar a interação com o público através de simulação real, em contexto 

sala de práticas. Possibilidade de promoção do curso junto de elementos do tecido empresarial do município e da região. 

 

Além dos projetos aqui referenciados, existem outros desenvolvidos pelos docentes dos vários níveis educativos, no âmbito dos projetos  

curriculares de grupo/turma, articulados nas várias equipas educativas. 

 

 

 

 

Projeto Educação 

Sexual na Educação 
Pré-escolar "O 
corpo a Brincar"  
 

 Educação 

Financeira – 
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Gestão Curricular  

Com base no currículo prescrito nos normativos legais, cabe ao conselho pedagógico, mediante sugestões apresentadas pelos departamentos 

curriculares, definir um conjunto de estratégias globais de intervenção pedagógico-didática, bem como os mecanismos avaliativos de 

monitorização do processo curricular, consubstanciados, posteriormente, no Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo, com o 

objetivo de garantir que todos os alunos, independentemente da oferta educativa e formativa que frequentam, alcancem as competências 

definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

É objetivo prioritário do agrupamento promover/desenvolver uma cultura profissional de efetiva gestão curricular, ancorada na ação conjunta 

dos docentes, que devem ponderar e justificar as suas decisões e aproveitar, da melhor forma, as possibilidades de moldar o currículo formal, 

corporizando-o num conjunto de finalidades e atividades a desenvolver, adaptadas ao universo escolar e social, tendo em conta uma lógica inter 

e multidisciplinar.  

Para além de todas as opções curriculares plasmadas neste documento, e tendo presente o artigo 4º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho, 

enuncia-se um conjunto de ações que os docentes/equipas educativas devem desenvolver com o objetivo de construir o currículo, procurando 

integrar as orientações curriculares preconizadas a nível macro, as caraterísticas dos seus alunos e as expetativas dos diferentes atores 

educativos: 

• Mobilizar várias dimensões do conhecimento profissional com o objetivo de proporcionar aos alunos atividades que promovam uma 

aprendizagem de qualidade; 

• Planear o trabalho cuidadosamente, numa lógica de desfragmentação disciplinar e de contextualização, definindo objetivos, articulando 

diferentes temas/unidades de ensino com domínios/temas transversais ao currículo, procurando encontrar sequências de tarefas que 
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promovam experiências de aprendizagem enriquecedoras e que ajudem a consolidar as aprendizagens já realizadas, promovendo uma 

compreensão mais profunda dos conhecimentos;  

• Antecipar as abordagens aos diferentes temas/unidades de ensino, definir os materiais curriculares a utilizar, as estratégias para ajudar os 

alunos a ultrapassarem as suas necessidades educativas, as conexões a estabelecer com outras temáticas, as discussões/reflexões com a 

turma, de modo a reduzir as situações de imprevisto capazes de gerar desconforto ao docente, mas também aos alunos; 

• Organizar a forma como os alunos vão trabalhar e interagir na sala de aula, propondo tarefas que lhes atribuam um papel ativo na 

construção do seu conhecimento, nomeadamente na fase de apresentação e discussão de resultados e de reflexão e avaliação do trabalho 

realizado; 

• Refletir sobre dinâmicas pedagógicas, individualmente ou entre pares, procurando perceber o seu impacte na aprendizagem dos alunos e 

na evolução que estes revelam ao nível da compreensão, aplicação e mobilização de conhecimentos/capacidades de várias áreas do saber. 

Tais momentos poderão ocorrer informalmente e/ou no âmbito de práticas de Supervisão Pedagógica.  

• Na Educação Pré-Escolar, a atividade educativa de 5 horas diárias deve prever simultaneamente uma organização estruturada e flexível, 

em que os diferentes momentos tenham sentido para as crianças, com a finalidade de proporcionar processos de desenvolvimento e de 

aprendizagem pensados e organizados intencionalmente pelo educador. 
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Articulação e Sequencialidade 

As complexas e diversificadas dinâmicas que se estabelecem em sala de aula influenciam a aprendizagem dos alunos e requerem, da parte do 

professor, a tomada de muitas decisões. Neste sentido, Sullivan e Mousley (2001) referem a importância de os professores, com os seus pares, 

em ambiente de colaboração, partilharem e analisarem a complexidade de situações que se desenham no decorrer de uma aula e de dilemas 

com que o professor se confronta.  

Assim, é fundamental que, em contexto colaborativo, se trabalhem as questões da gestão curricular, se identifiquem as necessidades educativas 

dos alunos, se definam percursos de aprendizagem, se partilhem experiências entre os diferentes níveis e ciclos de ensino, tendo como eixo 

norteador os documentos curriculares de referência, enquanto instrumentos de apoio à gestão do currículo para uma efetiva concretização das 

aprendizagens pretendidas, em cada área ou disciplina e nos domínios transversais.  

Pretende-se, desta forma, elevar os níveis de sucesso, através da melhoria efetiva das competências/resultados de aprendizagem dos alunos e a 

manutenção da taxa nula de situações de retenção e de abandono/desistência. 

Definidas as opções globais nesta matéria, compete ao docente titular de grupo/turma e ao conselho de turma/equipa educativa procederem à 

operacionalização das mesmas, adotando critérios de diferenciação, adequação e flexibilização, em função do perfil das turmas, com vista a 

potenciar a consecução das aprendizagens pretendidas, concretizando o seu conjunto de intenções no Plano Curricular de Grupo/Turma. 

No início do ano letivo, o trabalho (gestão vertical e horizontal do currículo) é planificado em sede de departamento curricular, equipa educativa 

e/ou grupos disciplinares, sendo passível de reajustamentos ao longo do ano letivo. 

Aceitando o princípio de que no ensino/aprendizagem se deve respeitar a sequencialidade em espiral de conhecimentos/capacidades/atitudes 

e valores, ocorrerão momentos de trabalho colaborativo entre docentes, potenciando a articulação e sequencialidade. 

Neste ponto, merece especial destaque o seguinte: 
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• Reuniões, no início do ano letivo, entre educadoras de infância e docentes do 1º ano de escolaridade; entre professores titulares de turma 

do 4º ano do ano letivo anterior e diretores de turma do 5º ano e entre diretores de turma do 6º ano e diretores de turma do 7º ano,  com o 

objetivo de garantir uma boa adaptação dos alunos ao ciclo subsequente; 

• Reunião, no final de cada semestre, entre as educadoras de infância e os docentes do 1.º ciclo, de modo a garantir o acompanhamento 

pedagógico das crianças no seu percurso entre os dois níveis educativos;  

• Reuniões das equipas educativas; 

• Reuniões do Conselho de Diretores de Turma, com a presença da coordenadora do Departamento da Educação de Infância e do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e outros membros, quando pertinente; 

• Reuniões do Conselho de Coordenadores de Departamento; 

• A lecionação de Inglês no 3º e 4º anos por uma docente do 2º ciclo, pertencente ao quadro do agrupamento; 

• Coadjuvações já enunciadas neste documento;  

• Reuniões dos Projetos Interciclos, ProMat  e PRILI; 

• O desenvolvimento de um número significativo de atividades em parceria ao longo do ano letivo, constantes do Plano Anual de Atividades. 
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Avaliação das Crianças 

Educação Pré-Escolar 

Avaliar na Educação Pré-escolar consiste na recolha da informação necessária para tomar decisões sobre a prática. Assim, a avaliação é 

reinvestida na ação educativa, sendo uma avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem.   

É uma avaliação formativa, por vezes também designada como “formadora”, pois refere-se a uma construção participada de sentido, que é, 

simultaneamente, uma estratégia de formação das crianças, da educadora e, ainda, de outros intervenientes no processo educativo.  

Avaliar os progressos das crianças consiste em comparar cada uma consigo própria para situar a evolução da sua aprendizagem ao longo do 

tempo. Esta avaliação contextualizada (baseada em registos de observação e recolha de documentos situados no contexto), significativa e 

realizada ao longo do tempo, em situações reais, é também designada “avaliação autêntica” ou “avaliação alternativa” com recurso a abordagens 

descritivas ou narrativas.   

A avaliação da organização do ambiente educativo permite à educadora refletir sobre as suas potencialidades educativas, a partir do que observa: 

exploração e utilização dos espaços e materiais; interações e relações entre crianças e entre crianças e adultos; distribuição e utilização do tempo. 

É a partir dessa observação, e da escuta das opiniões e sugestões das crianças e de outros elementos da equipa pedagógica, que a organização 

do ambiente educativo vai sendo melhorada e ajustada. 
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Modalidades e momentos de avaliação no Pré-Escolar 

Avaliação formativa 

A avaliação em educação de infância assume um carácter contínuo e sistemático, que se interessa mais pelos processos do que pelos resultados, 

procurando tornar a criança protagonista da sua aprendizagem de modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades 

que vai tendo e como as vai ultrapassar.  

A avaliação formativa na educação de infância deve ser entendida como um instrumento pedagógico que se centra “no processo de comunicação, 

na negociação e na apropriação” de sugestões. A criança, ao estar a “aprender a aprender”, “aprende a proceder a autorregulações, através do 

seu próprio processo de aprendizagem, relativo à ênfase posta na interpretação e compreensão da tarefa, dos procedimentos utilizados” (Pinto 

e Santos, 2006, p.109)  

A avaliação é importante para o despiste de situações, elaboração, adequação e reformulação do projeto curricular de grupo, permitindo a 

adoção de estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades das crianças, de facilitação da sua integração e 

adaptação.  

O educador avalia “numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos educativos bem como o desenvolvimento e as 

aprendizagens de cada criança e do grupo.” (in Perfil Específico Desempenho do Educador de Infância) 

 

Avaliação final 

Ao longo do ano, a educadora vai dando conta do desenvolvimento do processo educativo e do progresso das aprendizagens das crianças, através 

de reuniões e contactos formais e informais com os pais/famílias. A informação global é comunicada aos pais/encarregados de educação em 

momentos de avaliação intercalares e no final de cada semestre. Esta informação é descritiva, por área de conteúdo, domínio e subdomínio. A 

informação global deve constar no Processo Individual da Criança, que a acompanha na passagem para o 1º ciclo. A comunicação da informação 
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sobre a aprendizagem realizada por cada criança possibilitará ao/à professor/a que lecionará o 1º ano do primeiro ciclo conhecê-la melhor e 

saber como poderá dar continuidade ao que já aprendeu.   

 

Critérios de progressão e adiamento 

De acordo com os nos 8 e 9, do artigo 11º do Despacho Normativo nº6/2018 conjugado com o Decreto-Lei nº54/2018, em situações excecionais 

previstas na lei, o membro do Governo responsável pela área da educação pode autorizar, a requerimento do encarregado da educação, a 

antecipação ou o adiamento da matrícula no 1.º ciclo do ensino básico.  

O requerimento deve ser apresentado no agrupamento de escolas, até 15 de maio do ano escolar anterior, ao pretendido para antecipação ou 

adiamento da matrícula, acompanhado de um parecer técnico fundamentado, o qual integra, obrigatoriamente, uma avaliação psicopedagógica 

da criança. 
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Avaliação dos Alunos 

Ensino Básico e Ensino Secundário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIVA  

Avaliação para as aprendizagens 

De forma contínua e sistemática, durante o 

processo de ensino e aprendizagem: quando 

o(a)s aluno(a)s estão a aprender e o(a)s 

professore(a)s a ensinar. 

As informações recolhidas não são utilizadas 

para classificar o(a)s aluno(a)s, mas para 

proporcionar a distribuição de feedback de 

qualidade que o(a)s ajude a aprender. 

Cada tarefa deverá cumprir uma tripla função, 

permitindo que o(a)s aluno(a)s aprendam, 

o(a)s professore(a)s ensinem e que ambo(a)s 

avaliem o trabalho realizado. 

 

 

 

• É a principal modalidade de avaliação; 

• Assume caráter contínuo e sistemático, ao 

SUMATIVA 

 
Avaliação das aprendizagens 

*De forma pontual, após o processo de ensino e 

aprendizagem: balanço/ponto de situação acerca 

do que o(a)s aluno(a)s sabem e são capazes de 

fazer. 

As informações são recolhidas, de forma pensada e 

deliberada, para classificar o(a)s aluno(a)s; são 

relevantes, rigorosas e credíveis, permitindo 

descrever a qualidade das aprendizagens. 

Visa a progressão académica do(a)s aluno(a)s e/ou 

a sua certificação no final de um dado ciclo de 

estudos. 

 
 

 
Com vista à melhoria da qualidade da informação recolhida, proceder-se-á à triangulação de estratégias, técnicas e instrumentos. 
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CONCRETOS 
 

SIMPLES 
 

TRANSPARENTES 
 

EXEQUÍVEIS 

I. CONHECIMENTO 

Capacidade de adquirir, memorizar e aplicar conhecimento. 

II. COMUNICAÇÃO 

Capacidade de compreender e interpretar o que se lê e ouve; de falar, escrever e argumentar; de comunicar com 
o(s) outro(s) em diferentes ambientes; de expressar a aprendizagem com criatividade e originalidade, com 

recurso a diferentes ferramentas. 

III. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Capacidade de articular e mobilizar conhecimentos intra e interdisciplinares. 

Capacidade de pensar “fora da caixa”, com criatividade, e de utilizar diferentes tipos de 
raciocínio para identificar e resolver problemas 

IV. PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO 

Capacidade de participar e colaborar de forma cívica, ativa, consciente, responsável e autorreguladora das suas 
aprendizagens 

 
Nota: Face ao disposto no nº2 do art.º 18º, da Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de 
aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens 
Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Assim, os mesmos foram definidos em 
sede de departamentos curriculares, encontrando-se para consulta na página do agrupamento in 
http://www.agrupamentoverticalgaviao.pt/pt/alunos/perfis-de-desempenho-2018-2019/ 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 
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 COMUNICAÇÃO 

LER 

AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS QUASE LÁ! ESTÁS NO BOM CAMINHO! CONSEGUISTE! 

Lês, compreendes e interpretas, 
com dificuldade, mensagens 
diversas e em diferentes contextos 
(texto, gráfico, tabela, imagem...). 

Lês, compreendes e interpretas, 
com alguma facilidade, 
mensagens diversas e em 
diferentes contextos (texto, 
gráfico, tabela, imagem...). 

Lês, compreendes e interpretas, 
com facilidade, mensagens 
diversas e em diferentes contextos 
(texto, gráfico, tabela, imagem...). 

Lês, compreendes e interpretas, 
com muita facilidade, mensagens 
diversas e em diferentes contextos 
(texto, gráfico, tabela, imagem...). 

OUVIR 
Compreendes e interpretas o que 
ouves com dificuldade. 

Compreendes e interpretas o que 
ouves com dificuldade. 

 Compreendes e interpretas o que 
ouves com facilidade. 

Compreendes e interpretas o que 
ouves com muita facilidade. 

FALAR 

Produzes discursos orais 
em diferentes contextos com 
dificuldade e expressas o que 
aprendeste com pouca 
criatividade e originalidade. 

Produzes discursos orais 
em diferentes contextos com 
alguma facilidade e expressas o 
que aprendeste com alguma 
criatividade e originalidade. 

Produzes discursos orais em 
diferentes contextos com 
facilidade e expressas o que 
aprendeste com criatividade e 
originalidade. 

Produzes discursos orais em 
diferentes contextos com muita 
facilidade e expressas o que 
aprendeste com muita criatividade 
e originalidade. 

ESCREVER 

Escreves diferentes tipos de 
texto/enunciados, com recurso a 
diversas ferramentas, com 
dificuldade e expressas o que 
aprendeste com pouca 
criatividade e originalidade. 

Escreves diferentes tipos de 
texto/enunciados, com recurso a 
diversas ferramentas, com alguma 
facilidade, e expressas o que 
aprendeste com alguma 
criatividade e originalidade. 

Escreves diferentes tipos de 
texto/enunciados, com recurso a 
diversas ferramentas, 
com facilidade, e expressas o que 
aprendeste com criatividade e 
originalidade. 

Escreves diferentes tipos de 
texto/enunciados, com recurso a 
diversas ferramentas, com muita 
facilidade, e expressas o que 
aprendeste com muita criatividade 
e originalidade. 

 CONHECIMENTO 

ADQUIRIR 

MEMORIZAR 

APLICAR 

AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS QUASE LÁ! ESTÁS NO BOM CAMINHO! CONSEGUISTE! 

Adquires, memorizas e aplicas o 
conhecimento adquirido em 
situações diversas, com 
dificuldade. 

Adquires, memorizas e aplicas o 
conhecimento adquirido em 
situações diversas, com alguma 
facilidade 

Adquires, memorizas e aplicas o 
conhecimento adquirido em 
situações diversas, com facilidade. 

Adquires, memorizas e aplicas o 
conhecimento adquirido em 
situações diversas, com muita 
facilidade. 

PERFIS DE APRENDIZAGEM GERAIS 
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 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

ARTICULAR 

MOBILIZAR 

AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS QUASE LÁ! ESTÁS NO BOM CAMINHO! CONSEGUISTE! 

Articulas e mobilizas 
conhecimentos, intra e 
interdisciplinares, com 
dificuldade. 

Articulas e mobilizas 
conhecimentos, intra e 
interdisciplinares, com alguma 
facilidade. 

Articulas e mobilizas com 
facilidade conhecimentos, intra e 
interdisciplinares. 

Articulas e mobilizas, com muita 
facilidade, conhecimentos intra e 
interdisciplinares. 

IDENTIFICAR 

Tens dificuldade em identificar o 
problema e colocar questões. 
 

Tens alguma facilidade em 
identificar o problema e colocar 
questões. 

Tens facilidade em identificar o 
problema e colocar questões. 

Tens muita facilidade em 
identificar o problema e colocar 
questões. 

RESOLVER 

Tens dificuldade em recolher, 
selecionar, organizar, e sintetizar 
informação com recurso a diversas 
fontes. 

Tens dificuldade em tomar 
decisões e concretizar as respostas 
ao problema inicial, através do 
raciocínio e da criatividade. 

Tens alguma facilidade em 
selecionar, tratar e sintetizar a 
informação recolhida. 

Tens alguma facilidade em tomar 
decisões e concretizar as respostas 
ao problema inicial, através do 
raciocínio e da criatividade. 

Tens facilidade em 
selecionar, tratar e sintetizar a 
informação recolhida. 

Tens facilidade em tomar decisões 
e concretizar as respostas ao 
problema inicial, através do 
raciocínio e da criatividade. 

Tens facilidade em 
selecionar, tratar e sintetizar a 
informação recolhida. 

Tens facilidade em tomar decisões 
e concretizar as respostas ao 
problema inicial, através do 
raciocínio e da criatividade. 
 



 
 

 

74 

Agrupamento de Escolas de Gavião 

Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo 2022/23 

22016/172016/2019 

 

 

 

 

 PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO 

TRABALHAR EM 

EQUIPA 

AUTORREGULAR 

PARTICIPAR 

AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS QUASE LÁ! ESTÁS NO BOM CAMINHO! CONSEGUISTE! 

Tens dificuldade em trabalhar em 
equipa, em dar a tua opinião e 
respeitar a dos outros, em 
partilhar recursos e 
responsabilidades, com espírito 
solidário e de tolerância. 

Revelas pouco empenho, 
responsabilidade, rigor e 
perseverança, no sentido de 
encontrares estratégias de 
aprendizagem adequadas e 
eficazes à superação das tuas 
dificuldades. 

Tens dificuldade em participar nas 
atividades, de forma ativa, 
consciente e responsável. 

Tens alguma facilidade em 
trabalhar em equipa, em dar a 
tua opinião e respeitar a dos 
outros, em partilhar recursos e 
responsabilidades, com espírito 
solidário e de tolerância. 

Revelas algum empenho, 
responsabilidade, rigor e 
perseverança, no sentido de 
encontrares estratégias de 
aprendizagem adequadas e 
eficazes à superação das tuas 
dificuldades. 

Tens alguma facilidade em 
participar nas atividades, de forma 
ativa, consciente e responsável. 

Tens facilidade em trabalhar em 
equipa, em dar a tua opinião e 
respeitar a dos outros, em 
partilhar recursos e 
responsabilidades, com espírito 
solidário e de tolerância. 

Revelas empenho, 
responsabilidade, rigor e 
perseverança, no sentido de 
encontrares estratégias de 
aprendizagem adequadas e 
eficazes à superação das tuas 
dificuldades. 

Tens facilidade em participar nas 
atividades, de forma ativa, 
consciente e responsável. 

Tens facilidade em trabalhar em 
equipa, em dar a tua opinião e 
respeitar a dos outros, em 
partilhar recursos e 
responsabilidades, com espírito 
solidário e de tolerância. 

Revelas muito empenho, 
responsabilidade, rigor e 
perseverança, no sentido de 
encontrares estratégias de 
aprendizagem adequadas e 
eficazes à superação das tuas 
dificuldades. 

Tens muita facilidade em 
participar nas atividades, de forma 
ativa, consciente e responsável. 
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No 1º CEB, as tarefas de avaliação sumativa apresentam apenas a menção qualitativa.  

No 2º e 3º CEB, as tarefas de avaliação sumativa podem ser classificadas qualitativa e/ou quantitativamente, de acordo com a natureza de cada uma. 

 

Para efeitos de atribuição de classificação final em cada critério, o(a) professor(a), atendendo aos descritores definidos, enquadra o desempenho do(a) 

aluno(a) num deles. 

 

De acordo com o art.º28 do decreto-lei n.º55/2018, a avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas 

pelo(a)s aluno(a)s, o qual se materializa numa escala de avaliação, no final de cada período letivo.  

 

 

 

NOTAS 

O nível 1 só será atribuído em caso de inexistência de elementos de avaliação. 
Entende-se o processo de avaliação como contínuo, devendo o(a) professor(a) e aluno(a)s monitorizar/avaliar a evolução ao nível das aprendizagens ao longo 
do ano letivo. 

AVALIAÇÃO FORMATIVA AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS QUASE LÁ! ESTÁS NO BOM CAMINHO! CONSEGUISTE! 

AVALIAÇÃO SUMATIVA 

CLASSIFICATÓRIA* 
INSUFICIENTE 

(0-49) 
SUFICIENTE 

(50-69) 
BOM 

(70-89) 
MUITO BOM 

(90-100) 

CRITÉRIOS DE 

SUCESSO 

A classificação final em cada área/disciplina é obtida através da média aritmética simples obtida pelo(a)s aluno(a)s em cada 

critério de avaliação. 

1º CEB INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

2º E 3º CEB 2 3 4 5 

TAREFAS DE AVALIAÇÃO – 1º, 2º e 3º Ciclos 

CLASSIFICAÇÃO FINAL EM CADA CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO -1º, 2º e 3º Ciclos  

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
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ANOS NÃO TERMINAIS DE CICLO ANOS TERMINAIS DE CICLO (4º, 6º e 9º ANOS) 

R
ET

EN
Ç

Ã
O

 

1º ano - Não há lugar a retenção 

O(A) aluno(a) não progride e obtém a menção de Não Transitou, se estiver numa das 
seguintes condições:  

1.º ciclo - 2º e 3º Anos 

a) Menção Insuficiente em Português e em Matemática;  

b) Menção Insuficiente em Português ou Matemática e, cumulativamente, menção 
Insuficiente em duas das restantes áreas. 

2.º e 3.º ciclos - 5º, 7º e 8º Anos  

a) Nível inferior a 3 a Português e Matemática e, cumulativamente, a outra disciplina;  

b) 4 ou mais níveis inferiores a 3 a quaisquer disciplinas. 

O aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado se estiver numa das seguintes condições: 
 
1.º ciclo: 

a) Menção Insuficiente em Português e em Matemática; 

b) Menção Insuficiente em Português ou Matemática e, cumulativamente, menção Insuficiente em 
duas das restantes disciplinas; 

2.º e 3.º ciclos: 

a) Classificação inferior a nível 3, nas disciplinas de Português e de Matemática; 

b) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

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 (aplicável também ao 1º ano de escolaridade). 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de progressão do(a)s aluno(a)s (Nº6 do artº29 do DL 55/2018 de 6 de julho) 

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. 

Curso Básico de Música: 

-O aproveitamento obtido nas disciplinas da componente de formação artística especializada não é considerado para efeitos de retenção de ano. 

-A retenção, em qualquer dos anos de escolaridade, de um aluno que frequente este Curso não impede a sua progressão na componente de formação artística especializada. 

-A obtenção, no final do ano letivo, de nível inferior a 3 em qualquer das disciplinas da componente de formação artística especializada impede a progressão nessas disciplinas, sem prejuízo da 
progressão nas restantes disciplinas daquela componente. 

Notas: 
-A decisão de retenção de um(a) aluno(a) reveste caráter excecional e carece de discussão/reflexão em conselhos de docentes/turma; 

-A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do(a) aluno(a), em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas; 

P
R

O
G

R
ES

SÃ
O

 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 adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes para prosseguir com sucesso os seus estudos. 

As disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de Oferta Complementar, no ensino básico, bem como o Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, não são consideradas para efeitos de transição de ano e 
aprovação de ciclo. 

Para os alunos do 9.º ano, a aprovação depende ainda dos resultados das provas do ensino básico. 

CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO E RETENÇÃO – 1º, 2º e 3º Ciclos 
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As tarefas de avaliação sumativa podem ser classificadas qualitativa e/ou quantitativamente, de acordo com a natureza de cada uma. 

 

 

Para efeitos de atribuição de classificação final em cada critério, o professor, atendendo aos descritores definidos, enquadra o desempenho do aluno num 

deles. 

 

 

A avaliação dos alunos dos Cursos Profissionais do Ensino Secundário rege-se de acordo com o disposto em Regulamento próprio, obedecendo à legislação 

em vigor para esta oferta formativa. 

A classificação final em cada módulo é obtida através da média aritmética simples obtida pelos alunos em cada critério de avaliação. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO FORMATIVA AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS QUASE LÁ! ESTÁS NO BOM CAMINHO! CONSEGUISTE! 

AVALIAÇÃO SUMATIVA 

CLASSIFICATÓRIA* 
INSUFICIENTE 

(0-9) 
SUFICIENTE 

(10-13) 
BOM 

(14-17) 
MUITO BOM 

(18-20) 

TAREFAS DE AVALIAÇÃO – Ensino Secundário/Cursos Profissionais 

CLASSIFICAÇÃO FINAL EM CADA CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO - Ensino Secundário/Cursos Profissionais 

CLASSIFICAÇÃO FINAL - Ensino Secundário/Cursos Profissionais 
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GESTÃO E ORGANIZAÇÃO EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

ORGANIZAÇÃO DOS 

HORÁRIOS DOS ALUNOS 

DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO 

DOCENTE 

OCUPAÇÃO PLENA DE 

TEMPOS ESCOLARES 

CONSTITUIÇÃO DOS 

GRUPOS/TURMAS 

REUNIÕES 

SEGURANÇA 

FORMAÇÃO 

COMUNICAÇÃO 
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CALENDÁRIO ESCOLAR 
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Calendário das provas de aferição do ensino básico 2022-2023 

Entre 2 e 11 de maio 
Sexta-feira 
2 de junho 

Quarta-feira 
7 de junho 

Quinta-feira 
15 de junho 

Terça-feira 
20 de junho 

2.º ano 
Educação Artística 

(27) 
Educação Física (28) 

9h30 — 5.º ano 
Português (55) 

Português Língua 
Segunda (52) 

9h30 — 5.º ano 
História e Geografia 

de Portugal (57) 

10h00 — 2.º ano 
Português e Estudo 

do Meio (25) 

10h00 — 2.º ano 
Matemática e Estudo 

do Meio (26) 

11h30 — 8.º ano 
Ciências Naturais e 
Físico-Química (88) 

11h30 — 8.º ano 
Matemática (86) 

  

Entre 16 e 26 de 
maio 

5.º ano — Educação Física (59) 
8.º ano — Componente de Observação e Comunicação Científicas da prova de Ciências 

Naturais e Físico-Química (88) 
8.º ano — Tecnologias da Informação e Comunicação (89) 

A disponibilização dos relatórios individuais de provas de aferição (RIPA), dos relatórios de escola de provas de 
aferição (REPA) e dos resultados globais das provas de aferição tem lugar até ao início do ano letivo de 2023 -2024. 

Calendário das provas finais 2022-2023 

1ª Fase 2ª Fase 

Sexta-feira 
16 de junho 

Segunda-feira 
19 de junho 

Sexta-feira 
23 de junho 

Quarta-feira 
19 de julho 

Sexta-feira 
21 de julho 

9h30 — 9.º ano 
Matemática (92) 

9h30 — 9.º ano 
PLNM (93) (94) 

9h30 — 9.º ano 
Português (91) 

Português Língua 
Segunda (95) 

9h30 — 9.º ano 
Matemática (92) 

9h30 — 9.º ano 
Português (91) 

Português Língua 
Segunda (95) 

PLNM (93) (94) 

Afixação de pautas: 11 de julho Afixação de pautas: 4 de agosto 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 10 de agosto.  
Afixação dos resultados dos processos de 

reapreciação: 28 de agosto. 
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Tendo em conta o disposto no Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, foram definidos, em sede de Conselho Pedagógico, os critérios 

gerais para elaboração dos horários dos alunos, salvaguardando as diretrizes emanadas pelo Conselho Geral. Assim: 

• Manutenção do horário de entrada e de saída, respetivamente 08h30 e 17h00, e, sempre que possível, evitar o desfasamento dos horários 

dos intervalos dos diferentes níveis educativos; 

• As atividades educativas na educação pré-escolar e as atividades curriculares no 1º ciclo do ensino básico estão organizadas em regime normal, 

encontrando-se distribuídas pelo período da manhã e da tarde; 

• O intervalo do almoço é de uma hora e trinta minutos no caso dos jardins de infância e do 1º ciclo (excetua-se a situação de Comenda, onde 

este período é de uma hora) e de uma hora, no mínimo, nos restantes ciclos/níveis, de acordo com a situação de cada turma; 

• Quando possível, as atividades letivas dos 2º e 3º ciclos desenvolvem-se unicamente no turno da manhã, libertando os alunos do turno da 

tarde; 

• As disciplinas com apenas um tempo semanal não devem ter lugar no último tempo da tarde e a distribuição dos tempos afetos às disciplinas 

cuja carga horária se distribui por dois ou mais dias da semana deve ocorrer em dias alternados; 

• No que diz respeito à distribuição dos tempos letivos, tendencialmente, as aulas teóricas concentram-se sobretudo no turno da manhã; 

• O limite mínimo de tempo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia é uma hora; 

Período de aplicação da componente de produção e interação orais 
de PLNM: de 19 de junho a 6 de julho. 

 

Período de aplicação da componente de produção e 
interação orais de PLNM e da prova oral 

de Português: de 19 a 31 de julho. 

ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DOS ALUNOS 
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• A distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira deve salvaguardar a não lecionação de duas línguas 

estrangeiras em tempos consecutivos; 

• As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período definido para almoço no horário da respetiva turma; 

• O tempo destinado ao atendimento dos encarregados de educação deverá ter em atenção a sua disponibilidade; 

• Em situações de ausências de docentes, devem privilegiar-se as permutas, sempre que os horários o permitam. 

 

 

 

Os critérios gerais para distribuição do serviço docente são da responsabilidade do diretor, tendo por base o estabelecido no Despacho Normativo 

n.º 10-B/2018, de 6 de julho. 

• Continuidade pedagógica dos grupos/turmas, salvo em situações de absoluta impossibilidade de horário ou decorrentes da 

implementação/desenvolvimento de dinâmicas/projetos que sejam potenciados pela alteração da continuidade pedagógica; 

• Equilíbrio em termos de carga horária letiva e não letiva diária e de número de níveis e/ou disciplinas atribuídos, sempre que possível; 

• Atribuição de coordenações e direções de turma a docentes que revelem perfil adequado e reconhecida competência pelos seus pares; 

• Atribuição das direções de turma a docentes que evidenciem competências de gestão, de coordenação, de comunicação, de relacionamento 

interpessoal, entre outras;  

• Organização dos horários dos docentes em períodos de tempo de 60 minutos, no caso da educação pré-escolar e do 1º ciclo, e de 50 minutos 

nos restantes ciclos/níveis de ensino; 

DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE - COMPONENTE LETIVA E NÃO LETIVA 
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• Constituição de equipas pedagógicas por nível educativo (Pré-escolar), turma (1º Ciclo e Secundário/Cursos Profissionais) e ano de 

escolaridade (2º e 3º Ciclos), tentando, neste último caso, minimizar o número de docentes que constituem cada equipa; 

• A um docente não deve, em princípio, ser atribuída mais do que uma direção de turma; 

• Atribuição de 3 tempos para a coordenação de diretores de turma; 

• Atribuição de quatro tempos semanais para o desempenho das funções de diretor de turma, distribuídos da seguinte forma: um tempo para 

atendimento ao aluno; dois tempos para reuniões de diretores de turma e para o desempenho de outras funções inerentes ao cargo e um 

tempo para atendimento a encarregados de educação; 

• Os docentes titulares de turma dos 3.º e 4.º anos, nos tempos letivos em que os alunos frequentam a disciplina de Inglês, prestam apoio 

pedagógico a alunos de outras turmas do 1.º ciclo; 

• Atribuição de um período de 90 minutos semanais comum no horário de todos os docentes do agrupamento (4ª feira à tarde), denominado 

PE, para potenciar dinâmicas de trabalho colaborativo (equipas pedagógicas, projetos…); 

• Atribuição de 150 minutos semanais à componente não letiva de todos os docentes, repartidos da seguinte forma: 

     -Educação Pré-escolar: 90’ para PE, 30’ para atendimento aos encarregados de educação e 30’ para acompanhamento e supervisão da 

     Atividades de Animação e Apoio à família (AAAF); 

     -1º Ciclo: 90’ para PE, 30’ para atendimento aos encarregados de educação e 30’ para direção de turma; 

     -2º e 3º ciclos e secundário: 60’ para atendimento aos encarregados de educação e 90’ para PE; 

• Atribuição de 3 tempos semanais para o exercício do cargo de coordenador de departamento; 

• Atribuição de 2 tempos semanais para o trabalho e reuniões conjuntas dos docentes que integram a EMAEI; 

• Atribuição de, pelo menos, um tempo semanal para: 
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     -docentes que integram a equipa da saúde; 

     -coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola; 

     -coordenadora de projetos; 

     -membros da equipa da biblioteca escolar; 

     -docentes que integram a equipa de autoavaliação; 

• Os docentes do quadro com a componente letiva parcialmente completa ou com horas da componente não letiva (art. 79º do ECD) 

asseguram um conjunto de atividades desenvolvidas com alunos (no caso do pré-escolar e do 1º ciclo, se os docentes se voluntariarem 

para o efeito), com vista à promoção do sucesso escolar, designadamente: 

            -Coadjuvação no mesmo ou noutro ciclo/nível educativo; 

            -Atividades inscritas no Plano de Ações de Melhoria decorrente do processo de autoavaliação do agrupamento; 

            -Clubes/Ateliers; 

            -Desporto Escolar; 

            -Tutorias; 

            -Apoio Educativo. 

 

 

A ocupação dos tempos letivos desocupados das crianças/alunos por ausência imprevista de professores processa-se da seguinte forma:  

          -Pré-escolar: As crianças são encaminhadas para as AAAF;  

OCUPAÇÃO PLENA DE TEMPOS ESCOLARES 
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          -1ºciclo: Sempre que possível, as atividades são asseguradas pela docente de apoio pedagógico e adjuntas do diretor. Verificando-se essa 

impossibilidade, os alunos são encaminhados para a biblioteca escolar, espaço dotado de um conjunto diversificado de recursos capazes de 

garantir a substituição imprevista de professores. Opcionalmente, os docentes podem deixar elaborado um plano de atividades para realizar 

nesse espaço educativo; 

          -2º e 3º ciclos e Cursos Profissionais/Secundário - Dar-se-á prioridade à permuta entre docentes ou substituição. Caso não seja possível, os 

alunos serão também encaminhados para a biblioteca escolar. 

 

 

Para além dos critérios gerais legalmente estabelecidos para a constituição de grupos e turmas e de normas a observar na distribuição de crianças 

e alunos (Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho, Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, Despacho Normativo n.º 16/2019 

de 4 de junho e Despacho Normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril), definiram-se outros que têm em atenção o Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, os projetos/programas em desenvolvimento e as ofertas educativas/formativas disponíveis no agrupamento, 

nomeadamente: 

• Equilíbrio no número de crianças/alunos por grupo/turma;  

• Distribuição equitativa das crianças/alunos com necessidades educativas pelos grupos/turmas;  

• Distribuição equitativa dos alunos retidos pelas turmas do mesmo ano de escolaridade; 

• Manutenção do grupo/ turma ao longo dos níveis educativos, podendo haver alterações nos seguintes casos: orientações específicas do 

professor titular de grupo/turma (Pré e 1º ciclo) ou do conselho de turma (2º e 3º ciclos); necessidade de reajustamentos face ao número 

CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS/TURMAS 
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de crianças/alunos e às preferências manifestadas pelos alunos (frequência de ofertas formativas alternativas, EMRC…); por solicitação dos 

encarregados de educação, no ato de renovação de matrícula, sempre que devidamente fundamentada; sempre que se justifique com 

objetivos que visem o sucesso e a prevenção do absentismo; 

• Integração dos alunos com comportamentos disruptivos em diferentes turmas, evitandos os conflitos interpessoais entre discentes; 

• Poderão ser constituídas turmas que, perante situações pertinentes, sigam outros critérios que sejam determinantes para a promoção do 

sucesso e o combate ao abandono escolar, desde que devidamente fundamentados e colocados à apreciação do conselho pedagógico. 

 

 

Para além das reuniões realizadas no âmbito da articulação/sequencialidade, já enumeradas neste documento, a direção promove/apoia outras, 

com vista a um adequado planeamento e a uma eficaz/eficiente gestão das atividades/processos inerentes à organização, nomeadamente:  

• Conselho Geral (trimestrais – ordinariamente; extraordinariamente de acordo com o disposto no regimento); 

• Equipa de autoavaliação (semanalmente a equipa restrita; sempre que se justifique a equipa alargada); 

• Equipas Operacionais do PAM (sempre que necessário); 

• SADD (ordinariamente duas vezes por cada ano escolar, dependendo as restantes do processo de avaliação dos docentes); 

• Gerais de docentes (sempre que se justifique); 

• Gerais de não docentes (sempre que se justifique); 

• Com os representantes dos Encarregados de Educação; 

• Com os delegados e subdelegados das turmas (do 3º ano ao Secundário); 

REUNIÕES 
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• Educadoras e dinamizadoras das AAAF (mensalmente); 

• Parceiros/ outros agentes educativos, sempre que se justifique no âmbito dos projetos em desenvolvimento no agrupamento. 

No que concerne aos pais/EE, as reuniões com o DTG/DTT/DT ocorrem no início do ano letivo e após os períodos de avaliação, por convocatória 

deste, podendo outras ter lugar por solicitação dos pais/EE. Os EE representantes de cada turma participam ainda nas reuniões de conselho de 

turma de avaliação intercalar, nas reuniões de construção do PE, nas assembleias de EE e sempre que se realize uma atividade que o justifique.  

Aquando da avaliação intercalar, os DTT/DT fazem chegar ao EE uma ficha informativa (qualitativa e descritiva) com o objetivo de partilha de 

informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos seus educandos, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. 

 

O Plano de segurança do agrupamento é responsabilidade do diretor, sendo que na sua ausência assume todas as responsabilidades e funções 

a Delegada de Segurança que assegura a operacionalização do mesmo. Este elemento tem como principais funções a deteção de situações de 

risco, quer naturais quer tecnológicos e a elaboração de propostas de resolução dessas situações no meio escolar. O plano de segurança é um 

instrumento preventivo e de gestão operacional que identifica os riscos e estabelece os meios para fazer face a eventuais situações de acidente. 

Para tal, define a composição da equipa de intervenção (às quais atribui missões concretas), planifica e coordena os procedimentos de evacuação 

e um simulacro, atividades fundamentais para a interiorização de práticas a efetivar na ocorrência de acidentes.  

O Plano de Prevenção e Emergência tem como principais objetivos: identificar riscos; educar e sensibilizar para mecanismos de autoproteção e 

medidas de prevenção a adotar; planear a organização e atuação perante uma situação de emergência; definir as orientações relativas ao modo 

de atuação de toda a população escolar; dotar a escola de níveis de segurança eficazes; prever procedimentos de evacuação; definir a unidade 

de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver.  

(É objeto de documento próprio) 

SEGURANÇA 
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O Plano de Formação é definido com vista a dar resposta às necessidades dos docentes, pessoal técnico e operacional e encarregados de 

educação, bem como aos projetos e às metas/objetivos estratégicos que se pretendem atingir no agrupamento. 

Tem em conta pressupostos essenciais na construção de uma escola do séc. XXI, a citar “(…) a transitoriedade das coisas e a mutabilidade da 

sociedade atual colocam grandes e novas exigências ao saber, ao saber fazer e, sobretudo, ao ser profissional. A Escola tem que se envolver, 

procurando dar resposta não apenas à formação pessoal e profissional do pessoal docente e não docente, mas também possibilitando a partilha 

de experiências e fomentando os saberes dos restantes agentes educativos que nela atuam e da comunidade onde se insere. Por isso, é 

importante entender a formação como um processo contínuo, que não se esgota numa única aprendizagem, sendo essencial que o agrupamento 

defina um plano de formação que dê resposta às necessidades dos seus profissionais numa perspetiva de formação ao longo da vida.” 

 

  

 

Página Web 

Trata-se de uma forma privilegiada de ligação escola/comunidade. Pretende ser o reflexo de toda a atividade educativa desenvolvida no 

agrupamento, favorecendo o acesso a documentos orientadores, atividades, projetos e iniciativas de cariz pedagógico. Está aberta ao contributo 

de todos os intervenientes no processo educativo, com vista ao seu enriquecimento e atualização. A página da escola tem o seguinte endereço 

www.agrupamentoverticalgaviao.pt 

 

 

FORMAÇÃO 

COMUNICAÇÃO 

http://www.agrupamentoverticalgaviao.pt/
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Facebook 

A página de Facebook do agrupamento é também uma forma de reforço das dinâmicas de interação entre a tríade escola-família-comunidade, 

através da partilha de vídeos, fotos ou outros, relacionados com a atividade escolar. 

 

Microsoft Teams 

Este aplicativo é acessível a docentes, alunos e encarregados de educação, através das equipas criadas para cada um dos públicos. Pretende-se 

potenciar a comunicação entre docentes, entre docentes e alunos e entre docentes e encarregados de educação, nomeadamente através da 

partilha de práticas, documentos, recursos pedagógicos, informações, entre outros, de acordo com os destinatários. 

 

Zoom 

O agrupamento adotou um sistema híbrido (presencial e online) no que se refere à realização de reuniões/encontros, privilegiando a plataforma 

Zoom na modalidade online. 

 

E-mail institucional 

No agrupamento, foram criados e-mails institucionais para todos os agentes educativos, nomeadamente alunos, docentes, não docentes e 

encarregados de educação, sendo a forma  a privilegiar nos contactos entre os mesmos.  

 

GIAE Online 

O Portal GIAE (Plataforma de Gestão Integrada para Administração Escolar) é para utilização exclusiva dos alunos, encarregados de educação, 

pessoal docente e pessoal não docente, do agrupamento. 
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Com esta aplicação, de acordo com os utilizadores, é possível consultar dados dos alunos, consultar ementas e adquirir refeições, carregar os 

cartões dos alunos e consultar movimentos (carregamentos, pagamentos, saldo). 

 

E360 

O E360 é um sistema do Ministério da Educação que visa consolidar de forma centralizada, fiável e segura, os processos de gestão escolar dos 

alunos. Esta aplicação permite à escola e organismos da Administração Educativa, a gestão do ciclo de vida dos alunos, proporcionando uma 

visão completa sobre o seu percurso educativo e fornecendo informação em tempo real sobre os mesmos. Para os encarregados de educação é 

disponibilizado um conjunto de funcionalidades que contribuem para uma maior simplificação e transparência de processos e o incremento da 

eficácia e da eficiência da sua interação com a escola. 
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AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

 

 

EQUIPA DE 
AUTOAVALIAÇÃO (EAA)

OIRE

PAM

BULLYING, CIBERBULLYING E GESTÃO DE CONFLITOS 

 

FAMÍLIA E ESCOLA – RESPONSABILIDADE PARTILHADA 

 

GESTÃO E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAS E RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA ENTRE PARES 
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A equipa de autoavaliação do agrupamento integra representantes dos vários setores da comunidade educativa (cinco docentes, um assistente 

técnico, um assistente operacional, um aluno, um encarregado de educação representante da APEGAV e um representante da autarquia), 

conhecedores da organização escolar e da dinâmica da autoavaliação. Os docentes foram nomeados pelo diretor, tendo em conta o perfil e 

horário dos mesmos. Os restantes elementos foram convidados a integrar a equipa. A sua modalidade restrita, que operacionaliza e monitoriza 

todas as etapas relativas a este processo integra as cinco docentes. 

Pretende-se efetuar uma análise holística da organização escolar, visando, em ambiente colaborativo, a construção de soluções à medida das 

necessidades da instituição. 

No decurso do ano letivo 2022-23, serão executados cinco Planos de Ação de Melhoria (PAM), decorrentes do processo CAF implementado em 

2021-2022, que envolveu a auscultação de docentes, não docentes, alunos, encarregados de educação e parceiros da comunidade, e do relatório 

da IGEC (avaliação externa da organização escolar 2016/17), nomeadamente: 

• Bullying, Ciberbullying e Gestão De Conflitos 

• Família e Escola – Responsabilidade Partilhada 

• Gestão e Funcionamento de Equipas e Relacionamento Interpessoal 

• Supervisão Pedagógica Entre Pares 

 

Este processo é acompanhado e avaliado regularmente pelas equipas operacionais, com o apoio da equipa de autoavaliação, e envolve três fases: 

PAM Inicial (planeamento das ações de melhoria); PAM Intermédio (avaliação intermédia/monitorização das ações de melhoria) e PAM Final 

(avaliação das estratégias implementadas e dos resultados alcançados). 

AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
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O OIRE trata-se de um documento que é elaborado/atualizado, periodicamente, constituindo-se como um elemento essencial no processo de 

autoavaliação do agrupamento. Permite a reflexão e análise dos resultados escolares dos alunos, favorecendo a reformulação de estratégias, 

metodologias e ações a desenvolver no sentido do sucesso educativo.  

Esta monitorização periódica de indicadores como taxas de transição/aprovação e retenção, taxas de abandono escolar, taxas de sucesso por 

ano de escolaridade e área disciplinar, número de alunos com medidas seletivas e/ou adicionais,  número de ocorrências disciplinares e aplicação 

de medidas, entre outros, permite à escola/agentes educativos identificar o risco e progresso do percurso escolar dos alunos e, 

consequentemente, intervir o mais precocemente possível no sentido da colmatação das insuficiências detetadas, através do reajuste ou 

alteração das estratégias/dinâmicas pedagógicas desenvolvidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OIRE – OBSERVATÓRIO INTERNO DE QUALIDADE ESCOLAR 



 
 

 

94 

Agrupamento de Escolas de Gavião 

Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo 2022/23 

22016/172016/2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


