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Artigo 73.º Educação, cultura e ciência 

 

1. Todos têm direito à educação e à cultura.  

2. O Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação, 

realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de 

oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento 

da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de 

responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva.  

     In Constituição da República Portuguesa (1976) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Educativo de Agrupamento (PEA) consagra a orientação educativa das escolas que 

compõem o agrupamento. É aprovado pelos órgãos competentes de administração e de gestão para 

um horizonte de três anos. Neste documento explicitam-se “os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a 

sua função educativa” (Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, artigo 9.º, a)).  

Mais acrescenta o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, no seu artigo 9.º a), o Projeto 

Educativo deverá ser “objetivo, conciso e rigoroso, tendo em vista a clarificação e comunicação da 

missão e das metas da escola no quadro da sua autonomia pedagógica, curricular, cultural, 

administrativa e patrimonial, assim como a sua apropriação individual e coletiva”. 

Este Projeto Educativo, que vigorará durante o triénio 2019/2022, assume que as crianças e 

alunos são o principal referencial da ação. A sua operacionalização visa a mobilização e 

envolvimento dos recursos humanos do agrupamento, bem como da participação das famílias, da 

autarquia e dos restantes agentes educativos que constituem a comunidade. 

O caminho pretendido é aprofundar e desenvolver a ação educativa com base em dinâmicas 

pedagógicas atualizadas, marcadas pela intencionalidade, pelo trabalho cooperativo e pelo respeito 

de todos. Pretende-se uma escola que propicie o crescimento pessoal e social dos alunos. 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

5 

2 IDENTIFICAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCABIDECHE 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O Agrupamento de Escolas de Alcabideche, criado em 26 de agosto de 2003, pertence ao 

concelho de Cascais, freguesia de Alcabideche. Em setembro de 2019, o Agrupamento mudou de 

tipologia e passou a ser um Agrupamento Horizontal. 

A Freguesia de Alcabideche localiza-se a Norte do concelho de Cascais e confronta a Norte 

com a Serra de Sintra, a Oeste com o Oceano Atlântico, a Sul com as freguesias de Cascais e Estoril 

e a Este com a freguesia de São Domingos de Rana. 

O logotipo do Agrupamento está associado ao moinho. 

“A maior concentração de moinhos de vento no concelho situa-se nesta freguesia. 

(…) A sedentarização da população e o início das atividades agrícolas, com a 

consequente utilização de cereais na alimentação, levou à criação de diferentes 

engenhos de moagem.” 

(site https://www.jf-alcabideche.pt/index.php/autarquia/historial) 

 

Trata-se da maior freguesia do concelho em termos de área territorial, com 39,8 Km2. É a 

segunda freguesia mais populosa do concelho, com 42 162 habitantes, sendo a sua densidade 

populacional de 1060,1 habitantes por Km2, em 2011. Registou, entre 2001 e 2011, um crescimento 

demográfico bastante significativo, de 32,1% (Censos 2011). Esta população está distribuída por 15 

460 famílias e 19 789 alojamentos (Censos 2011). 

 

 

 

As localidades abrangidas pelas escolas do agrupamento são: Alcabideche, Alcoitão, Adroana, 

Atrozela, Cabreiro, Carrascal de Alvide e Pisão. 

A população escolar tem origens muito diversificadas: os naturais, os provenientes de outras 

freguesias por motivo de realojamento em bairros sociais e os de outras regiões do país. Existe 

ainda uma faixa de alunos de origem estrangeira e Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP). 

https://www.jf-alcabideche.pt/index.php/autarquia/historial
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O Agrupamento integra ainda as populações escolares flutuantes do Centro de Medicina e 

Reabilitação de Alcoitão e do Estabelecimento Prisional do Linhó. 

 

 

2.2 ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

Escola Básica Alto da Peça 

A Escola Básica Alto da Peça foi inaugurada em 

21/01/2011. Esta nova escola localiza-se na freguesia de 

Alcabideche, para a qual foi previsto, em 2001, uma das 

maiores taxas de crescimento demográfico do concelho de 

Cascais. Localizada no sítio designado como Alto da Peça 

Alcabideche.  

Disponibiliza 8 salas de 1.º ciclo, 2 de Jardim de 

Infância, uma Biblioteca, uma LudoBiblioteca e um ginásio. 

Atualmente, devido à alteração da tipologia do agrupamento, este estabelecimento passou a 

ser a sede do agrupamento. 

 

Escola Básica Bruno Nascimento 

A Escola Básica Bruno Nascimento, inaugurada em 

1963, situa-se na localidade de Alcoitão, num edifício do 

plano centenário que ao longo dos anos foi sofrendo 

modificações. Inicialmente denominada Escola Básica de 

Alcoitão n.º 1 passou em 2016 a ter como patrono Bruno 

Nascimento. Este nome teve como objetivo prestar 

homenagem a um antigo presidente da Junta de Freguesia de 

Alcabideche (JFA). Disponibiliza 4 salas de 1.º ciclo e desde 

2019 passou a ter o gabinete do Departamento da Educação Especial. 

 

Escola Básica Gracinda Antunes Valido 

A Escola Básica Gracinda Antunes Valido, inaugurada em 

1968, situa-se na localidade de Alcoitão e funciona dentro do 

Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. Inicialmente 

denominada Escola Básica de Alcoitão n.º 2 passou em 2016 a 

ter como patrono Gracinda Antunes Valido. Este nome teve 

como objetivo prestar homenagem à Terapeuta da Fala 

Gracinda Valido que tem, desde sempre, articulado a sua 

prática com o nosso agrupamento. Os alunos são oriundos de 
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várias partes do país, que frequentam esta escola enquanto hospitalizados, bem como de países 

africanos de Língua Oficial Portuguesa, no âmbito de uma parceria entre o Estado Português e estes 

países africanos. 

Escola Básica Malangatana 

A Escola Básica Malangatana, inaugurada a 20/09/1982, situa-

-se no Bairro da Cruz Vermelha, no lugar das Fisgas, em Alcoitão, 

num edifício de tipologia indefinida ou Projeto P3, que ao longo dos 

anos foi sofrendo modificações. Inicialmente denominada Escola 

Básica de Alcoitão n.º 3 passou em 2016 a ter como patrono o 

Pintor Malangatana, em homenagem ao artista moçambicano, autor 

de um painel existente na escola. Disponibiliza 4 salas de 1.º ciclo, 

uma LudoBiblioteca, um ginásio e um Centro de Apoio à 

Aprendizagem (CAA) que tem como objetivos gerais apoiar a 

inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente 

através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo. 

 

Escola Básica Professora Maria Margarida Rodrigues 

A Escola Básica Professora Maria Margarida Rodrigues, inaugurada em 1968, situa-se em 

Alcabideche. É composta por 3 edifícios: um edifício do plano 

centenário, o edifício do Jardim de Infância e um edifício da 

JFA, onde funcionam as Atividades de Animação e Apoio à 

Família (AAAF) e Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). 

A escola inicialmente denominada Escola Básica de 

Alcabideche n.º 2 passou em 2011 a ter como patrono a 

Professora Maria Margarida Rodrigues, que lecionou largos anos 

neste estabelecimento. Disponibilizava 3 salas de 1.º ciclo. Neste 

ano letivo devido ao aumento da população escolar passou a ter 

mais uma sala de 1.º ciclo, a funcionar no edifício contíguo da 

JFA. 

O edifício do Pré-Escolar é um pré-fabricado em madeira 

construído há 35 anos e disponibiliza 3 salas.  

 

 Jardim de Infância Cesaltina Fialho Gouveia 

O Jardim de Infância Cesaltina Fialho Gouveia situa-se 

em Alcabideche. É um edifício do plano centenário. 

Inicialmente era uma escola do 1.º ciclo. 

Em 2011 passou a funcionar como Jardim de Infância, 

denominado Jardim de Infância de Alcabideche n.º 1. Em 

2016 passou a ter como patrono a Professora Cesaltina 
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Fialho Gouveia, professora que lecionou largos anos neste estabelecimento. Disponibiliza 2 salas. 

 

Jardim de Infância Fátima Campino 

O Jardim de Infância Fátima Campino situa-se na localidade 

de Alcoitão e entrou em funcionamento em 2005. Inicialmente 

denominado Jardim de Infância de Alcoitão passou em 2016 a ter 

como patrono a educadora Fátima Campino, educadora que 

lecionou neste agrupamento. 

O edifício é composto por dois pisos: no piso superior funciona 

uma Ludoteca e no piso inferir 2 salas de Jardim de Infância. 

 

 

2.2.1 Horários de Funcionamento 

 

Nível/Ciclo 
Educação Pré-

escolar 
Educação Pré-

escolar e 1º Ciclo 
1º Ciclo 

Escolas 

JI Cesaltina Fialho 
Gouveia 

 
JI Fátima Campino 

EB Alto da Peça 
 

EB Prof. M.ª 
Margarida Rodrigues  

EB Bruno 
Nascimento 

 
EB Malangatana 

Horário CAF 08h00 às 09h00 08h00 às 09h00 08h00 às 09h00 

Horário Atividades 
Letivas 

09h00 às 12h00 
 

12h00 às 15h00 

09h00 às 
12h00/12h30 

 
13h30/14h00 às 

15h30 

09h00 às 12h30 
 

14h00 às 15h30 

Horário AEC --- 16h30 às 17h30 16h30 às 17h30 

Horário CAF - AAAF 15h00 às 19h00 

AAAF – 15h00 às 
19h00 

 
CAF – 17h30 às 

19h30 

17h30 às 19h30 
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2.3 ORGANOGRAMA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCABIDECHE 
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2.4 OFERTA EXTRA CURRICULAR 

O Agrupamento de Escolas de Alcabideche desenvolve, em conjunto com a entidade 

promotora, Junta de Freguesia de Alcabideche (JFA), atividades de enriquecimento cultural de 

caráter facultativo. Os seus estabelecimentos do 1.º ciclo oferecem uma grande diversidade de 

atividades relevantes para a formação integral dos seus alunos e articula com as famílias a 

ocupação dos seus educandos nos tempos não letivos em Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC). 

Na Educação Pré-Escolar o acompanhamento das crianças é assegurado pelas Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF) e surgem como uma estratégia complementar, procurando 

reforçar, essencialmente, o processo de socialização infantil e juvenil. Tanto o Pré-Escolar como o 

1.º ciclo podem beneficiar da Componente de Apoio à Família (CAF). 

Estas atividades são asseguradas por professores, animadores e assistentes especializados. 

 

2.5 COMUNIDADE EDUCATIVA 

2.5.1 Crianças e Alunos 

 

Número de alunos nos diferentes níveis de ensino 

Nível de Ensino Estabelecimento 
Nº Crianças/de 

Alunos 

Total por 
nível de 
ensino 

Pré-Escolar 

JI de Alto da Peça 47 

 
191 

JI Cesaltina Fialho Gouveia 40 

JI Fátima Campino 40 

JI Prof. Mª Margarida Rodrigues 64 

1.º Ciclo 

EB Alto da Peça 186 

 
 
 

466 

EB Bruno Nascimento 89 

EB Gracinda Valido (Ext. CMRA) 
População 
Flutuante * 

EB Malangatana 91 

EB Prof. Mª Margarida Rodrigues 92 

Estabelecimento Prisional do Linhó 
Básico 1/Nível 1 de qualificação 

8 

Total  656 

* Dependente do número de alunos internados (Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão) 
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Origem das crianças e alunos 

 

O quadro que a seguir se apresenta mostra a grande diversidade referente à origem dos 

alunos. 

Países Pré-Escolar 1º Ciclo Total 

Angola 3 2 5 

Brasil 13 24 37 

Bélgica --- 1 1 

Cabo Verde 1 6 7 

Espanha 1 --- 1 

França 1 1 2 

Guiné 4 4 8 

Holanda --- 3 3 

India --- 1 1 

Luxemburgo --- 2 2 

Moldávia --- 2 2 

Nepal 1 7 8 

Reino Unido 2 3 5 

Roménia --- 2 2 

Ucrânia 2 3 5 

Venezuela --- 1 1 

Totais parciais 28 59 87 

Lusos 163 398 461 

Total 191 457 648 

 

 O quadro atrás mostra uma grande multiplicidade de culturas, de estilos de aprendizagem, 

de modos de ver e de estar e de enquadramentos sociais diferentes, que colocam à escola e aos 

professores novas questões, novos problemas e grandes desafios. Procura-se assim, trabalhar e 

cooperar quotidianamente com estas diversidades garantindo a equidade e a qualidade das 

aprendizagens das crianças e dos e alunos que frequentam o nosso Agrupamento. 
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Crianças e Alunos com Necessidades de Saúde Específicas 

Estabelecimento de 
Ensino 

Medidas 
Universais 

Medidas 
Seletivas 

Medidas 
Adicionais 

Totais 

EB Alto da Peça 13 10 --- 23 

EB Bruno Nascimento 9 3 --- 12 

EB Malangatana 8 4 6 18 

EB P. M. M. Rodrigues 3 2 --- 5 

JI Alto da Peça --- 1 --- 1 

JI C. F. Gouveia 4 --- --- 4 

JI F. Campino --- 1 --- 1 

JI P.M.M: Rodrigues --- 4 --- 4 

Total 37 25 6 68 

 

 

Alunos redutores – 15 

 

Alunos que frequentam o CAA - 5 

 

 

Apoios Especializados  

Psicologia Terapia da Fala Terapia Ocupacional Hidroterapia 

18 31 8 5 

 

Para além de todas as atividades desenvolvidas com os grupos de crianças e alunos, 

desenvolve-se um trabalho individualizado com as crianças e alunos que apresentam diferentes 

problemáticas. Para elas implementam-se diferentes ações que implicam a realização de 

diversificadas reuniões com diferentes intervenientes, nomeadamente: Pais e Encarregados de 

Educação, Psicólogos, Terapeutas, Professores de Educação Especial, Assistentes Sociais, 

Pedopsiquiatras e elementos das equipas da Intervenção Precoce. 
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2.5.2 Caracterização dos Agregados Familiares 

A presente caracterização tem por base os dados relativos à população escolar do ano letivo 

2019/2020, cujos dados foram obtidos por análise de inquéritos aplicados pelo Educador/Professor 

Titular da Turma aos encarregados de educação. Esta caracterização pretende mostrar as variantes 

observadas mais relevantes, para efeitos de um conhecimento tão profundo quanto possível dos 

alunos e encarregados de educação, do Agrupamento de Escolas de Alcabideche. 

 

Idades dos Pais 

Idades Pré-Escolar 1.ºciclo Totais 

< 20 1 --- 1 

20-25 19 15 34 

25-30 54 91 145 

30-35 81 151 232 

35-40 116 210 326 

40-45 71 199 270 

45-50 12 104 116 

> 50 4 39 43 

Desconhecido --- 107 109 

 

Habilitações Literárias dos Pais 

Habilitações Pré-Escolar 1.º ciclo Totais 

1.º ciclo 26 59 85 

2.º Ciclo 46 87 133 

3.º Ciclo 80 221 301 

Secundário 104 255 359 

Bacharelato 5 15 20 

Licenciatura 68 93 161 

Pós Graduação --- 7 7 

Mestrado 7 15 22 

Doutoramento 5 1 6 

S/ escolaridade 8 14 22 

Desconhecido --- 160 160 
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Analisadas as habilitações literárias dos encarregados de educação, verifica-se que a maior 

percentagem concluiu o ensino secundário e curso superior. Contudo, constata-se que existem 

alguns pais e encarregados de educação sem habilitações literárias. 

 

Atividade Profissional do Encarregado de Educação 

Profissão dos Pais e Encarregados de Educação Pré-Escolar 1.º Ciclo Totais 

Profissões das Forças Armadas 3 1 4 

Representantes do poder legislativo e de órgãos 
executivos, dirigentes, 
diretores e gestores executivos 

3 9 12 

Especialistas das atividades intelectuais e 
científicas 

36 83 119 

Técnicos e profissões de nível intermédio 51 59 110 

Pessoal administrativo 15 79 94 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção 
e segurança e vendedores 

116 256 372 

Trabalhadores qualificados da agricultura, pesca 
e floresta 

--- 9 9 

Trabalhadores qualificados da indústria, 
construção e artífices 

15 86 101 

Operadores de instalações e máquinas e 
trabalhadores da montagem 

--- 26 26 

Trabalhadores não qualificados 60 130 190 

Estudante --- 2 2 

Reformado --- 4 4 

Desempregado 33 39 72 

Desconhecido 14 147 161 

 

Tendo em conta a Classificação Nacional das Profissões, verifica-se que as profissões se 

concentram no grupo dos trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e 

vendedores, trabalhadores não qualificados, técnicos e profissões de nível intermédio e nos 

especialistas das atividades intelectuais e científicas. 
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2.5.3 Apoio Económico de Ação Social 

A atribuição de apoios ao nível da Ação Social Escolar (ASE) aplica-se às crianças da educação 

pré-escolar e aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico: 

1 - Para as crianças da educação pré-escolar, este apoio consiste na comparticipação das 

refeições escolares, na CAF e nas AAAF; 

2 - Para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, este apoio consiste na comparticipação das 

refeições escolares e na CAF.  

De acordo com legislação em vigor têm direito a beneficiar dos apoios previstos no presente 

normativo os alunos e crianças pertencentes aos agregados familiares integrados no 1.º e 2.º 

escalão de rendimentos, determinados para efeitos de atribuição de abono de família, 

correspondendo ao escalão A e B respetivamente. 

Analisando o quadro que se segue concluímos que 37,7 % dos alunos beneficiam de apoio.  

 

Escalões Pré-Escolar 1.º ciclo Total 

A 72 161 233 

B 37 84 121 

Total parcial 109 245 354 

 

 

 

2.5.4 Docentes 

 

Antiguidade 
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Nível Académico 

 

 

 

Nível Etário 

 

 

 

 

2.5.5 Assistentes Operacionais e Técnicas 

 

Anos de serviço 
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Habilitações literárias 

 

 

 

Nível etário 

 

 

 

2.5.6 Distribuição da População Educativa no Presente Ano Letivo (2019/2020) 

 Jardins de 
Infância 

Escolas do 
1.º ciclo 

Educação Especial Total 

Alunos 194 456 65 650 

Docentes 10 31 6 47 

Docentes  AEC --- 17 --- 17 

Animadores 
AAAF 

13 --- --- 13 

Assistentes 
Técnicas e 

Operacionais 

 
9 

 
23 

--- 
 

32 

Pessoal 
Administrativo 

3 3 
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3 METODOLOGIA 

 

A nova tipologia do Agrupamento de Escolas de Alcabideche (agrupamento horizontal), criada 

em setembro de 2019, levou à necessidade de construir um novo Projeto Educativo. O processo de 

elaboração do Projeto Educativo orientou-se pela abordagem qualitativa, a qual possui como 

característica a aceitação de que a sociedade está em contínua mudança (Goetz & LeCompte, 

1988) e nesse contexto foram selecionados os métodos, as técnicas e os instrumentos a usar neste 

processo. Dada a complexidade do trabalho foi decidido, pela Direção do Agrupamento, constituir 

uma comissão ímpar que contempla: duas educadoras, sendo uma a coordenadora de departamento 

do pré-escolar, e cinco professores do 1.ºciclo, sendo uma a coordenadora da biblioteca escolar.  

Foi convidado um “amigo crítico” que tem uma visão distanciada, ampla e comprometida com 

o processo e capacidade de questionamento de todo o processo (Leite, 2002, 1997). Esta “amiga 

crítica” é Maria Manuel Calvet Ricardo. 

São objetivos deste grupo de docentes:  

- planificar e aprovar o trabalho a executar e os momentos para o concretizar;  

- solicitar a toda a comunidade educativa que expressem dois problemas existentes na escola; 

- enviar à “amiga crítica” o trabalho realizado;  

- recolher os problemas colocados e analisar e refletir sobre os mesmos;  

- constituir o campo problema;  

- solicitar à comunidade educativa sugestões para a resolução do campo problema;  

- fomentar a realização de trabalho colaborativo; 

- escrever o documento final. 

 

Num primeiro momento foram apresentados ao Conselho Pedagógico a metodologia utilizada, 

os objetivos que nortearam a elaboração do Projeto Educativo de Agrupamento (PEA) e as técnicas 

a utilizar na caracterização da comunidade educativa. 

 

A metodologia seguida desenvolveu-se em várias etapas. Os objetivos definidos são os 

seguintes:  

a) Colocar as questões à comunidade educativa; 

b) Tratar e categorizar os dados recolhidos; 

c) Selecionar o campo problema; 

d)  Solicitar propostas para a resolução do problema; 

e) Analisar as propostas de caráter estratégico a desenvolver; 

f) Definir estratégias; 

g) Definir a estrutura do documento; 

h) Escrever o documento final. 
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3.1 OPERACIONALIZAÇÃO 

a) Na organização dos diferentes itens respondidos pelos diferentes públicos-alvo, tivemos 

como preocupação agrupar os dados obtidos por categorias. 

Concluímos que a grande maioria dos problemas colocados expressavam a preocupação com 

os espaços físico e a falta de assistentes. Para a solução dos mesmos foram remetidos para a 

Direção e Autarquia. 

 

 
Total de inquéritos 

distribuídos 
Total de inquéritos recebidos 

Pais e 
Encarregados de 

Educação 
657 363 

Docentes 45 45 

Assistentes 32 26 

Administrativos 3 3 

AAAF 13 11 

AEC 17 13 

Parceiros 5 --- 

 

b) O campo problema identificado e relacionado com o processo educativo foi o seguinte: 

"Como envolver a comunidade educativa na promoção de relações sociais saudáveis 

entre as crianças?” 

 

c) Para solicitar as propostas para a resolução do problema foi considerada a linguagem 

utilizada na formulação do campo problema. 

 

d) Na organização das diferentes propostas de atividades para a resolução do problema 

tivemos como preocupação agrupar as propostas de caráter estratégico a desenvolver por sub 

problemas.  
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Atividades sugeridas 

Assembleias de turma, de escola e com pais e filhos em simultâneo. 

Formação, workshops e palestras para alunos, pais e professores com sub problemas como: 
“Prevenção da violência”, “Bulling”, “Boas Maneiras”, “Gestão de conflitos”, 
“Desenvolvimento infantil”, “Semear valores”. 

Visitas de Estudo e passeios com participação dos pais (horta do Pisão, museus, teatros, lares 
de idosos, hospitais, bombeiros e outras forças de segurança, caminhadas, piqueniques). 

Grupo de apoio aos pais formado por psicólogos e outros técnicos, professores; coaching. 

Participação das famílias nas datas comemorativas e criação de novas datas a comemorar 
(“família”, “ solidariedade”, “voluntariado”, “sustentabilidade”, “dia do agrupamento”). 

Participação dos pais nos recreios, na biblioteca, em exposições, em atividades nas salas de 
aula, na horta/jardim. 

Atividades entre pais e filhos: peddypaper, festival da canção, concursos de talentos, culinária, 
jogos tradicionais, gincanas e torneios desportivos. 

Realização de feiras temáticas. 

Criação de espaços mais criativos no recreio (jogos e brinquedos, música e dança). 

Clubes de teatro e de leitura só para alunos e outros para pais e alunos. 

Aumentar o número de aulas de educação física e introduzir novas modalidades desportivas e 
jogos tradicionais. 

Intercâmbio entre escolas com atividades desportivas e culturais. 

Aulas de yoga, meditação e mindfulness. 

Elaboração e distribuição de panfletos, cartazes e pequenos filmes sobre relações sociais 
positivas. 

Criação de um hino e de uma bandeira do Agrupamento que mostrem igualdade, diversidade e 
equidade. 

Apadrinhamento das crianças mais novas pelas mais velhas. 

Mais atividades e aulas ao ar livre. 

Sensibilização aos professores de dinâmicas de acolhimento aos alunos. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

- Criar um clima aberto e livre para a discussão ativa das decisões que afetam a vida de 

todos; 

 

- Criar um clima de segurança e bem-estar; 

 

- Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as dificuldades e problemas que 

surjam; 

 

- Desenvolver uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações interpessoais, a 

integração da diferença, o respeito pelos direitos humanos e a valorização de valores e conceitos 

de Cidadania Nacional. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivos Específicos 

- Criar um ambiente educativo afetivo. 

- Promover momentos de diálogo livre entre as crianças. 

- Promover momentos de reflexão sobre os incidentes entre alunos/as e professores/as.  

- Promover a participação e a cooperação dos pais e encarregados de educação na vida da escola. 

- Promover atividades que motivem e reforcem o sentido de pertença ao Agrupamento. 

- Dinamizar ações de desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 

- Dinamizar ações e atividades destinadas a toda a comunidade educativa, visando criar ligações 

interpessoais satisfatórias e cultivar o espírito de entreajuda e trabalho cooperativo. 

- Valorizar a ocupação de recreios e tempos livre de modo lúdico. 

- Valorizar o papel da família. 

- Desenvolver, de forma transversal, as competências na área da Formação Pessoal e Social (Pré-

Escolar) e da Cidadania e Desenvolvimento (1.º Ciclo). 
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5 PLANO DE AÇÃO 

 

Neste ponto apresentamos as linhas de ação para responder ao campo problema identificado 

neste PEA. 

A intenção não é conceber um plano fechado, mas antes um plano estratégico aberto e 

flexível. 

 

Estratégias 

Realização de:  

- Trabalhos de Projeto; 

- Visitas de Estudo; 

- Assembleias de Turma/Escola; 

- Correspondência Escolar; 

- Intercâmbio entre Jardins de Infância e Escolas. 

 

Organização de: 

- Momentos de convívio informal com os pais; 

- Debates com as famílias, promovidos por um elemento exterior; 

- Participação dos pais nos Projetos, Estudos e Atividades; 

- Dinamização de visitas dos pais à sala; 

- Dinamização de atividades que envolvam toda a comunidade educativa; 

- Divulgação dos projetos; 

- Consolidação das práticas de diferenciação pedagógica promotoras da qualidade das 

aprendizagens e qualidade das relações interpessoais. 

 

Monitorização 

Instrumentos: 

- Atas das assembleias de alunos, das reuniões de departamento, das reuniões de grupo de ano e 

das reuniões de concelho de docentes; 

- Projetos realizados; 

- Registo de incidentes; 

- Avaliação do Plano Anual de Atividades (PAA); 

- Avaliação dos alunos; 

- Outros. 

 

Para se construir uma escola autónoma e inclusiva, é absolutamente necessária a criação 

local de uma rede de parcerias educativas. Considera-se, assim, essencial a construção real de 

práticas de cooperação entre todos os parceiros. É este o sentido, afinal, da escola para todos, com 
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uma flexibilidade organizacional e pedagógica, criando-se condições para a construção participada 

do currículo na escola. 

 

Parcerias 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação 

- Autoridade Municipal da Proteção Civil 

- Câmara Municipal de Cascais (CMC) 

- Junta de Freguesia de Alcabideche (JFA) 

- Centro de Formação de Escolas do Conselho de Cascais 

- Centro de Saúde de Alcabideche 

- Escola Segura 

- Guarda Nacional Republicana (G.N.R.) 

- Bombeiros de Alcabideche 

- Rede de Biblioteca Escolar 

- Desporto Escolar (dinamizado pela C.M.C.) 

- Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão 

- Emoções em Movimento (equipa multidisciplinar de avaliação e acompanhamento) (EMO) 

- Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 

- Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais (CERCICA) 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Cascais (CPCJ) 
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6 DOCUMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DE 

AGRUPAMENTO 

 

6.1 PROJETO CURRICULAR DE AGRUPAMENTO 

O Projeto Curricular de Agrupamento (PCA) é um documento de natureza pedagógica que 

operacionaliza, por norma, o Projeto Educativo de Agrupamento (PEA), assumido pela comunidade 

educativa e tendo como horizonte um período de três anos.  

Este documento revela a oferta educativa do agrupamento e revela as linhas orientadoras de 

gestão pedagógica definidas no Agrupamento de Escolas de Alcabideche, assim como os 

procedimentos a ter em conta na sua implementação. 

 

Prioridades Educativas 

A principal prioridade para a concretização do PCA, de acordo com a problemática 

estabelecida no PEA, é a promoção de um contexto que conduza à construção de relações saudáveis 

entre as crianças do Agrupamento através da: 

- dinamização de atividades que conduzam a aprendizagens de qualidade; 

- promoção de contextos que conduzam a situações de diálogos e debates entre as crianças e 

entre estas e a comunidade; 

- formação de cidadãos curiosos, ativos, conscientes e interventivos, capazes de dar resposta 

às solicitações da vida em sociedade. 

O objetivo é a promoção de um desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem mais 

equitativo e democrático, de modo a promover um percurso educativo que conduza a um 

desenvolvimento pleno das competências dos alunos. O ponto de partida serão as “Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar” (2016) e o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória” (2017). O Currículo Nacional enquadra as opções curriculares do Agrupamento de 

Escolas de Alcabideche. A gestão curricular faz-se, na Educação Pré-Escolar, através dos Projetos 

de Grupo. No primeiro ciclo, a gestão curricular segue o disposto nos Projetos de Turma. 

Com base no PCA, todos os docentes devem procurar as parcerias ou interdisciplinaridades 

que considerem necessárias ao desenvolvimento da sua prática letiva, tendo como objetivo o 

“Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”. 

O Projeto Curricular de Agrupamento integra o Projeto Educativo e será revisto anualmente 

pelo Conselho Pedagógico. 
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6.1.1 Perfil de Aprendizagens Específicas 

Tendo por referência o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” e considerando 

a especificidade e a complexidade dos diferentes contextos de aprendizagem ao longo do percurso 

escolar, espera-se que, no final de cada ciclo de escolaridade, o aluno seja capaz de: 

- analisar, selecionar e mobilizar o conhecimento, com rigor e de modo consistente, 

estabelecendo relações com a vida social; 

- analisar documentos em suportes diversificados, criar cenários e conceber produtos que 

contribuam para a resolução de problemas; 

- analisar factos, teorias, situações-problema, confrontando argumentos e contra-

argumentos, tendo em conta diferentes perspetivas; 

- pesquisar, estruturar e mobilizar a informação com progressiva autonomia, registando-a de 

forma organizada; 

- comunicar, oralmente e por escrito, em diferentes contextos e recorrendo a diversos 

suportes, com a intenção consciente de ser entendido; 

- reorientar, melhorando ou aprofundando, as suas aprendizagens, ou as dos outros, como 

resultado da interação com os pares e o professor, bem como da sua reflexão pessoal; 

- descrever processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa ou 

abordagem de um problema; 

- assumir responsabilidades adequadas ao que lhe for solicitado, contratualizar tarefas, 

realizando-as com progressiva autonomia, e apresentar resultados; 

- manifestar sensibilidade estética e consciência ética, por forma a estabelecer, consigo 

próprio e com os outros, uma relação harmoniosa; 

- demonstrar uma atitude resiliente e assumir riscos de forma a realizar novos trabalhos 

criativos, produzindo a linguagem necessária para comunicar a outros; 

- adequar os comportamentos em contextos de interação com os outros, trabalhando em 

equipa e interagindo com tolerância, negociando e aceitando os diferentes pontos de vista. 
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6.1.2 Plano Estratégico de Educação para a Cidadania 

 

Nota introdutória 

 A Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento de Escolas de Alcabideche, 

desenhada em articulação com o Projeto Educativo de Agrupamento, procura operacionalizar a 

Estratégia Nacional para a Cidadania nas escolas do Agrupamento, junto dos alunos, comunidade 

escolar e famílias, seguindo o modelo proposto pelo Ministério de Educação e Ciência “Whole 

School Approach”, em que a Educação para a Cidadania é uma missão de toda a Escola através do 

desenvolvimento de atividades dentro da sala de aula e fora desta, parcerias internas (biblioteca, 

clubes e projetos) e parcerias externas (Junta de Freguesia de Alcabideche; Câmara Municipal de 

Cascais; Centro de Saúde de Alcabideche; Bombeiros Voluntários de Alcabideche; Guarda Nacional 

Republicana; Cascaishopping; Universidade Nova de Carcavelos, Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias de Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Instituto de Astrofísica e 

Ciência e Escola Superior de Saúde de Alcoitão). 

 

Natureza da Pedagogia de Educação para a Cidadania 

De acordo com os artigos 20.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, as dinâmicas 

de trabalho pedagógico devem estar articuladas com os instrumentos de planeamento curricular e 

contemplar trabalho colaborativo, de natureza interdisciplinar, operacionalizado por equipas 

educativas, visando o desenvolvimento de aprendizagens de qualidade. Assim, como a Cidadania 

não se aprende por decreto, nem através de processos teóricos/retóricos ou de um ensino 

expositivo/transmissivo, visa-se:  

- desenvolver competências de pesquisa, gestão da informação, reflexão, trabalho 

colaborativo e de comunicação;  

- privilegiar e generalizar a implementação do trabalho de projeto, a par de outras 

metodologias ativas;  

- flexibilizar a concetualização dos espaços (sala de aula sem paredes) e dos tempos 

escolares. 

Reveste-se, pois, de especial importância que sejam valorizadas as realidades locais, em vez 

de serem realizadas abordagens de temáticas abstratas e descontextualizadas da vida real, por 

forma a que a Cidadania seja interiorizada através de experiências reais e processos vivenciais. 

Assim, mais que ensinar/transmitir conceitos e “conteúdos”, o que se visa é a sensibilização 

às práticas democráticas e cidadãs e a lógica de investigação e exploração que valorizem a 

atividade coletiva e iniciativa individual. 
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A Organização do Trabalho em Cidadania e Desenvolvimento 

a) Na educação Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico, a componente de Cidadania 

encontra-se integrada de forma transversal no currículo, sendo da responsabilidade do/da 

educador/a e do/a docente titular de turma. Os domínios a trabalhar e as competências a 

desenvolver são definidos em Conselho de Departamento.  

b) A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, apesar de ser uma disciplina autónoma, 

constitui um espaço potenciador da valorização de uma abordagem interdisciplinar a nível das 

aprendizagens. 

 

Fragilidades no âmbito da Educação para a Cidadania 

1 – Atitudes/comportamentos dos alunos reveladores de alguma ausência de valores 

fundamentais, como a solidariedade, a entreajuda, a tolerância, a justiça social e o respeito pelo 

outro quer no seio da própria turma, quer fora dele. 

2 – Atitudes/comportamentos demonstrativas de um zelo insuficiente na preservação, 

conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes da escola.  

3 – Atitudes/comportamentos dos alunos reveladores de falta de civismo no seu lugar na fila, 

no refeitório, nos transportes escolares e recreios. 

4 – Envolvimento insuficiente dos pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus 

educandos, nomeadamente no que diz respeito a atitudes ou comportamentos no âmbito da 

cidadania. 
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Domínios de Aprendizagem para Educação para a Cidadania e Desenvolvimento 

 

 

Avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola 

A avaliação do Projeto da Estratégia de Educação para a Cidadania (PEEPC) far-se-á através 

dos professores que lecionam e orientam a disciplina ou a Área Curricular de Cidadania e 

Desenvolvimento e através da equipa de monitorização do Projeto Educativo do agrupamento, 

mediante observação e análise dos materiais trabalhados. 

 

Horizonte Temporal 

O Presente PEEPC é construído para um horizonte temporal de três anos letivos, após o que 

deverá ser revisto. 
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Empreendedorismo      

Mundo do Trabalho      

Segurança, Defesa e Paz      

Bem-estar animal      

Voluntariado      

Outro (relações 
interpessoais) 

X X X X X 
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6.1.3 Matrizes Curriculares 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, o Agrupamento de 

Escolas de Alcabideche encontra-se num processo de implementação do Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular nos 1.º e 2.º anos de escolaridade.  

A autonomia e flexibilidade curricular é a faculdade conferida à escola de gerir o seu 

currículo do ensino básico e secundário e a organização das matrizes curriculares-base, ao nível das 

áreas disciplinares e não disciplinares e da sua carga horária, assente na possibilidade de 

enriquecimento do curricular com os conhecimentos, capacidades e atitudes que contribuam para 

alcançar as competências previstas no “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”. No 

âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, as escolas podem gerir até 25% da carga letiva 

semanal inscrita nas matrizes curriculares base, por ano de escolaridade. A escola deve continuar a 

promover a articulação entre os diversos níveis de ensino, numa perspetiva de sequencialidade 

progressiva, para que os conhecimentos e as competências se completem, aprofundem e alarguem 

de ciclo para ciclo, tendo presente uma unidade coerente de ensino e aprendizagem. 

 

As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica asseguram a coordenação, 

supervisão e acompanhamento das atividades escolares.  

Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, a gestão curricular é assegurada por 

dois departamentos: 

- Departamento da Educação Pré-Escolar;  

- Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico. 
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Educação Pré-escolar 

A Lei-Quadro da Educação Pré-escolar (OCEPE, Despacho n.º 9180/2016, de 9 de julho), 

enquadra a organização das “Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar”, considerados 

um apoio à construção e gestão do currículo no jardim de infância. Cabe ao educador a 

responsabilidade da elaboração/gestão do currículo, em colaboração com a equipa educativa do 

Agrupamento. O desenvolvimento curricular decorre de três áreas de conteúdo, consideradas como 

âmbitos de saber que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas 

também atitudes, disposições e saberes-fazer. 

 

Educação Pré Escolar 

Componente do Currículo Carga horária 

 Área de Formação Social e Pessoal 

 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  

 Domínio da Matemática  

 Área do Conhecimento do Mundo 

 

Total 25h 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)  
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1.º ciclo do Ensino Básico 

Tomando por referência a matriz curricular-base e as opções relativas à autonomia e 

flexibilidade curricular, o agrupamento organizou “o trabalho de integração e articulação curricular 

com vista ao desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Decreto-

Lei n.º 55/2018). 

 

1º Ciclo 

Componente do Currículo 
AFC 

 

Decreto-Lei 
176/2014 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 

Português 7 7 7 7 

Matemática 7 7 7 7 

Estudo do Meio 3 3 3 3 

Educação Artística 

 Artes Visuais/Expressão Plástica 

 Teatro/Expressão Dramática 

 Dança 

 Música/Expressão Musical 

Educação Física/ Expressão Físico-Motora 

2h30 2h30 2h30 2h30 

Apoio ao Estudo 2h 2h 

1h 1h Oferta Complementar 

 Gestão de Projetos Curriculares 
1h 1h 

Inglês --- --- 2h 2h 

Recreio 2h30 2h30 2h30 2h30 

Cidadania e Desenvolvimento a) a) a) a) 

Tempo letivos – total (b) 25h 25h 25h 25h 

Atividades de Enriquecimento Curricular (c) 5h 5h 3h 3h 

Espaço Brincar --- --- 2 h 2 h 

Total 30 h 30 h 30 h 30 h 

 

(a) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do 

ensino neste ciclo. 

(b) Cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes da matriz, para que 

o total da componente letiva incorpore o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas, 

com exceção do período de almoço. 
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(c) Atividades de Enriquecimento Curricular, da responsabilidade da Junta de Freguesia de 

Alcabideche. 

 

6.1.4 Constituição de Turmas 

 

Na constituição dos grupos/turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica, 

competindo ao diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos 

humanos e materiais existentes e no respeito pelas regras constantes da legislação em vigor. Neste 

contexto, não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção, 

devendo ser respeitada, em cada turma, a heterogeneidade do público escolar, com exceção de 

projetos devidamente fundamentados pelo diretor, ouvido o conselho pedagógico.  

 

Critérios de constituição de grupos do pré-escolar: 

- Dar continuidade ao mesmo grupo de alunos/crianças ao longo do JI, salvo as devidas 

exceções aprovadas em Conselho Pedagógico; 

- A distribuição das crianças pelos grupos deverá ser feita de forma a manter o equilíbrio 

relativamente à idade e sexo; 

- Serão tomadas em consideração as indicações dos educadores de infância, bem como das 

equipas pedagógicas que acompanham as crianças, desde que estas não contrariem a legislação 

aplicável; 

- Quando não é possível constituir grupos só de uma idade, juntam-se crianças da idade mais 

próxima (grupo de três anos com os de quatro mais novos; grupos de cinco anos com os de quatro 

mais velhos). 

 

Critérios de constituição de turmas do 1.º ciclo: 

- Dar continuidade às turmas ao nível de ciclo; 

- Considerar relatórios médicos devidamente comprovados; 

- Fazer a distribuição dos alunos pelas turmas de forma a manter o equilíbrio relativamente à 

idade e sexo. 

- Implementar as sugestões oriundas dos conselhos de docentes, registadas em ata da reunião 

de final de ano letivo. 

 

Elaboração de horários 

Na elaboração de horários devem prevalecer critérios de natureza pedagógica, competindo ao 

diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais 

existentes e no respeito pelas regras constantes do regulamento interno e da legislação em vigor 

(Decreto-Lei n.º 55/2018). 

Deve perfazer um total de 25 horas letivas e ter a indicação das horas de supervisão 

pedagógica e do horário de atendimento aos encarregados de educação/pais. 
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Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo, os horários dos alunos funcionam em regime normal. 

No 1.º ciclo, as atividades de enriquecimento curricular ocorrem nos últimos tempos do período da 

tarde. 

 

6.1.5 Distribuição de Serviço Docente 

 

Componente letiva  

A distribuição da componente letiva deve primar por ser equitativa entre os docentes a 

lecionar no Agrupamento, tendo como princípio orientador a defesa da qualidade de ensino e os 

legítimos interesses dos alunos. A distribuição do serviço docente é feita pelo diretor, tendo por 

base as orientações legais em vigor.  

 

Componente não letiva 

 Na educação pré-escolar, a componente de estabelecimento é de 2 horas (supervisão de 

atividades de animação e de apoio à família e atendimento dos pais/encarregados de educação). 

No 1.º ciclo do ensino básico, a componente de estabelecimento é de 2 horas (supervisão 

pedagógica das atividades de enriquecimento curricular e atendimento dos pais/encarregados de 

educação). 

 

 

6.1.6 Educação Inclusiva 

A Educação Inclusiva (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho), visa responder a todos, tendo 

como objetivo responder às necessidades de cada aluno, valorizando a diversidade e promovendo a 

equidade e a não discriminação no acesso à aprendizagem e na progressão ao longo da escolaridade 

obrigatória. 

As estruturas que compõem a Educação Inclusiva são: 

- Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), que orienta o processo de 

identificação das medidas, o acompanhamento e a monitorização da eficácia dessas medidas, 

reforçando o envolvimento de todos os intervenientes (docentes, técnicos, pais/encarregados de 

educação, o próprio aluno e outros parceiros). 

- Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), que é considerado uma estrutura de apoio, 

agregadora dos recursos humanos e materiais, transformando-se num espaço dinâmico, valorizando 

os saberes e competências de todos. A EMAEI acompanha o funcionamento do CAA. 

- Docentes de Educação Especial que, no âmbito da sua especialidade, apoiam de modo 

colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, os demais docentes do(s) aluno (s) na definição 

de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens e na identificação de 

múltiplos meios de motivação, representação e expressão, de acordo com o Desenho Universal da 

Aprendizagem. 
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- Escola de Referência para apoio a crianças com espectro do Autismo, que tem uma resposta 

educativa especializada, com o objetivo de garantir o acesso ao currículo nacional comum. 

 

 

6.1.7 Atividades Educativas para a Promoção do Sucesso 

Partindo da problemática assumida, o Agrupamento deve diversificar oportunidades de 

aprendizagem, assegurando uma oferta de formação diversificada ajustada às necessidades da 

comunidade em que se insere, criando espaços vocacionados para ocupação pedagógica e lúdica 

dos alunos. É neste contexto que se promovem iniciativas de natureza curricular interdisciplinar e 

transdisciplinar, visando a realização de projetos concretos por parte de professores e alunos, com 

o objetivo de promover atitudes e comportamentos adequados e saudáveis entre a comunidade 

educativa, no intuito de consciencializar para uma construção da cidadania. Nesta perspetiva, as 

atividades promovidas contribuem positiva e inequivocamente para a formação pessoal e social dos 

nossos alunos através de uma educação para a cidadania que pode e deve ser vivida, partilhada 

e refletida em contextos reais e diversificados. 

 

 
 

6.1.8 Critérios de Avaliação 

A avaliação, constituindo-se como um processo regulador do ensino, é orientadora do 

percurso escolar e tem por objetivo a melhoria da qualidade do ensino de forma a suprir as 

dificuldades de aprendizagem. 

 Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e 

adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a 

recolher, que variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a 

desenvolver com os alunos. As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, 

realizadas quer no âmbito da avaliação interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos 

de gestão pedagógica da escola, quer no âmbito da avaliação externa, com a intervenção de 

avaliadores externos ou da responsabilidade dos serviços ou organismos da área governativa da 

Educação, têm como objetivo informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando 

estratégias, com vista à promoção do sucesso escolar e à aferição da prossecução dos objetivos 

definidos no currículo e certificar aprendizagens. 

 

6.1.8.1 Educação Pré-escolar 

 

Enquadramento Normativo 

As principais orientações normativas relativas à avaliação na Educação Pré-Escolar estão 

consagradas nas novas Orientações Curriculares para o Pré-Escolar, na Circular n.º 4 /DGIDC 

/DSDC/2011, no Ofício Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro da DGIDC (Gestão do 

Currículo na Educação Pré-escolar). As orientações neles contidas articulam-se com o Decreto-Lei 
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n.º 241/2001, de 30 de agosto (Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador de 

Infância). 

 

Tendo em conta os normativos atrás citados, "A intencionalidade do/a educador/a, que 

caracteriza a sua intervenção profissional, exige-lhe que reflita sobre as conceções e valores 

subjacentes às finalidades da sua prática: papel profissional, imagem de criança, o que valoriza no 

que as crianças sabem e fazem e no modo como aprendem. Esta intencionalidade permite-lhe 

atribuir sentido à sua ação, ter um propósito, saber o porquê do que faz e o que pretende 

alcançar." (in OCEPE, 2016) 

 

E, mais adiante, "considera-se a avaliação como uma forma de conhecimento direcionada 

para a ação. Para que a informação recolhida possa ser utilizada para fundamentar as decisões 

sobre o desenvolvimento do currículo, o/a educador/a, de acordo com as suas conceções e opções 

pedagógicas, escolhe formas diversificadas de registar o que observa das crianças, seleciona 

intencionalmente os documentos resultantes do processo pedagógico e da interação com 

pais/famílias e outros parceiros, de forma a dispor de um conjunto organizado de elementos que 

lhe permitam periodicamente rever, analisar e refletir sobre a sua prática. Para realizar essa 

seleção, o/a educador/a questiona-se, também, sobre o que pretende saber ao longo do tempo, ou 

num determinado momento, reflete sobre o que é mais útil e pertinente recolher, como e quando 

o fazer, como e quando organizar e analisar esses registos e documentos, ou seja, planeia a 

avaliação." (in OCEPE, 2016) 

 

“A avaliação na educação pré-escolar é reinvestida na ação educativa, sendo uma avaliação 

para a aprendizagem e não da aprendizagem” (in OCEPE, 2016). É, assim, 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, do/a educador/a e, 

ainda, de outros intervenientes no processo educativo. 

Esta perspetiva de 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”. 
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Métodos de Avaliação 

   

 

 

 

Estratégias 
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Documentação Pedagógica 

Observar/Recolha de 
Informação 

Registar e Documentar 
Registo do 
Educador 

Planear e Agir 

- Recolha de informação 

do contexto social e 

familiar; 

- Recolha de informação 

sobre o processo 

educativo anterior; 

- Recolha de episódios 

significativos. 

 

Os seus interesses 

- Como chega ao JI? 

- O que gosta mais? 

- Como interage com os 

pares? 

- Amigos preferidos? 

- Em que situações 

surgem conflitos? 

- Que área escolhe com 

mais frequência? 

- Que atividades escolhe 

com frequência? 

- Como brinca 

livremente? 

- Como utiliza os 

instrumentos da sala? 

- Como utiliza os 

materiais? 

 

Os seus saberes 

- Fala no grande grupo? 

- Emite opiniões? 

- Compreende os 

conteúdos? 

- Como se apropria dos 

conhecimentos? 

Grelhas de Registo 

- Registo contextualizado do 

que se observa; 

- Situar a informação no 

tempo. 

 

Registos de apoio à 

organização do grupo 

- Quadro de presenças; 

- Quadro de tarefas; 

- Registo de regras; 

- Quadro de 

planificação/avaliação; 

- Avaliação das tarefas; 

- Registo no Diário. 

 

 

Registos coletivos 

- Projetos: 

- Trabalhos de escrita 

criativa: poesias, rimas, 

histórias, etc. 

 

Registos individuais 

- Texto livre; 

- Desenhos. 

 

Registos audiovisuais 

 

 

- Agenda Semanal; 

- Planificação do 

Dia; 

- Planificação 

Semanal; 

- Presenças dos 

pais nas reuniões; 

- Presenças dos 

pais em 

atividades; 

- Presença dos 

pais nas festas. 

 

Permite: 

- Refletir sobre as 

suas intenções 

educativas; 

- Aduar das intenções 

ao grupo; 

- Prever situações e 

experiências de 

aprendizagem; 

- Organizar recursos; 

- Antecipar o que é 

importante 

desenvolver; 

- Acolher as 

sugestões das 

crianças; 

- Reconhecer 

oportunidades de 

aprendizagem; 

- Agir. 
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Documentos de Registo 

De acordo com as suas conceções e opções pedagógicas, cada educador utiliza técnicas e 

instrumentos de observação e registo diversificados, tais como: 

a) Grelhas de observação; 

b) Registos de Avaliação Diagnóstica; 

c) Registo autoavaliativo/compromissos; 

d) Registos descritivos; 

e) Abordagens narrativas; 

f) Portefólios;  

g) Registos audiovisuais; 

h) Pasta de recolha de trabalhos de expressão plástica; 

i) Projeto de Grupo. 

 

Com base no que foi acima descrito, os documentos comuns do Departamento são: 

- Registos de Avaliação Diagnóstica; 

- Registo descritivos; 

- Pasta de recolha de trabalhos de expressão plástica; 

- Projeto de Grupo. 

 

a) Grelhas de Observação 

"(…) considera-se que a educação pré-escolar não envolve nem a classificação da 

aprendizagem da criança, nem o juízo de valor sobre a sua maneira de ser, centrando-se na 

documentação do processo e na descrição da sua aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas 

de aprender e os seus progressos." (in OCEPE, 2016) 

 

b) Registos de Avaliação Diagnóstica 

"Para além da informação sobre o percurso anterior, o/a educador/a observa também cada 

criança e as suas interações no grupo, para perceber se se sente bem e está integrada e para 

conhecer os seus saberes e interesses (observando o que a criança faz, como interage, ouvindo o 

que diz, recolhendo diversos trabalhos que realiza, etc.). 

É a partir deste conjunto de informações, ou seja, desta primeira avaliação ou 

caracterização inicial, que o/a educador/a explicita as suas intenções educativas, planeia a sua 

intervenção, elaborando o projeto de grupo em articulação com o projeto educativo do 

estabelecimento educativo/agrupamento de escolas." (in OCEPE, 2016) 

 

c) Registo autoavaliativo/compromissos 

A autoavaliação da intervenção do/a educador/a e a avaliação do desenvolvimento do 

processo é essencial numa perspetiva de avaliação formativa, em que a avaliação é reinvestida na 

ação. A avaliação do processo permite também saber em que medida as crianças se envolveram nas 
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atividades e projetos e quais as aprendizagens que vão realizando estabelecendo com ela 

compromissos. Através dessa avaliação, o/a educador/a vai ajustando o seu planeamento e 

intenções pedagógicas, de modo a estabelecer uma progressão que desafie cada criança. 

 

d) Registo descritivo  

Registo descritivo da criança centrado na documentação do processo e na descrição da sua 

aprendizagem de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos. Sendo que 

avaliar estes progressos consiste em comparar a criança consigo própria para situar a sua 

aprendizagem ao longo do tempo. 

 

e) Abordagens narrativas 

São registos de observação/avaliação dos progressos das crianças situadas no contexto e 

processo em que se desenvolveu, e que documentam a evolução desses progressos. Constituem o 

meio fundamental da avaliação designada como “alternativa”. 

 

f) Portefólios 

São exemplos deste tipo de avaliação a construção de portefólios ou histórias de 

aprendizagem, em que a criança é envolvida na seleção de trabalhos, imagens e fotografias que 

fazem parte desse registo. Os comentários da criança que acompanham essa seleção também 

fazem parte dessa documentação, bem como anotações e registos do/a educador/a e/ou dos 

pais/famílias. Este tipo de instrumento permite à criança participar no planeamento e avaliação da 

sua aprendizagem, rever o processo e tomar consciência dos seus progressos. 

 

g) Registos audiovisuais 

 São registos audiovisuais que documentam momentos e aspetos significativos da vida do 

grupo ou do processo (fotografias, gravações áudio ou vídeo feitas por adultos ou crianças). 

 

h) Pasta de recolha de trabalhos de expressão plástica; 

É uma pasta onde as crianças colocam todos os trabalhos realizados ao longo do ano e que 

levam para casa. 

 

i) Projeto de Grupo 

Documento onde o educador explicita as suas intenções educativas e planeia a sua 

intervenção de acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento: 

 

Momentos Formais de Avaliação 

"De acordo com a organização do ano letivo, esta avaliação será estruturada e resumida por 

escrito no final de cada momento intermédio, dando lugar, no final do ano, a uma síntese global de 

avaliação do projeto de grupo e dos seus efeitos nas aprendizagens das crianças." (in OCEPE, 2016) 
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A avaliação do progresso de cada criança, situada no contexto e processo em que se 

desenvolveu, utiliza abordagens descritivas ou narrativas, que documentam a evolução desse 

progresso e constituem o meio fundamental da avaliação designada como “alternativa”. 

 

1 – 1.º Período - Recolha de informação do contexto social e familiar; recolha de informação 

sobre o processo educativo anterior; recolha de episódios significativos; recolha de evidências. 

2 - Final do 1.º período ou início do 2.º Período - Entrega de uma síntese descritiva aos 

Pais/Encarregados de Educação. 

3 - Final do 2.º período ou início do 3.º Período - Entrega de uma síntese descritiva aos 

Pais/Encarregados de Educação. 

4 - Final do 3.º período - Entrega de uma síntese global, por escrito, aos Pais/Encarregados de 

Educação. 

 

"Importa que os/as educadores/as reflitam individualmente, e em conjunto, sobre a melhor 

maneira de comunicar informações acerca de cada criança, tendo em conta os destinatários. Essa 

comunicação respeita princípios éticos e deontológicos que deverão orientar a sua prática tendo 

em conta o superior interesse da criança, não se centrando nos seus insucessos mas sim nas suas 

conquistas e descobertas, assim como não divulgando informação confidencial e respeitando a 

privacidade das crianças e famílias." (in OCEPE, 2016) 

 

Âmbitos de saber que permitem compreender diferentes tipos de aprendizagens 

realizadas, não apenas conhecimentos mas também atitudes, disposições e saberes-fazer. 

 

Área de 

Conteúdo 

Componentes Aprendizagens a Promover 

 

 

 

 

 

Formação 

Pessoal e 

Social 

 

▪ Construção da 

identidade e da 

autoestima 

▪ Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua 

identidade social e cultural, situando-as em relação às de 

outros.  

▪ Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural. 

Independência e 

autonomia 

▪ Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e 

bem-estar. 

 ▪ Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões 

e assumir responsabilidades, tendo em conta o seu bem-estar 

e o dos outros. 

Consciência de si 

como aprendente 

▪ Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as 

dificuldades e problemas que se lhe colocam.  

▪ Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de 

aprendizagem. 

▪ Cooperar com outros no processo de aprendizagem. 

Convivência 

democrática e 

cidadania 

▪ Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, 

numa atitude de partilha e de responsabilidade social. 

 ▪ Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros.  

▪ Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente 

ao que se passa no mundo que a rodeia. 
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 ▪ Conhecer e valorizar manifestações do património natural e 

cultural, reconhecendo a necessidade da sua preservação. 
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Área de 

Conteúdo 

Domínio Aprendizagens a Promover 

 

 

 

 

 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

E
d
u
c
a
ç
ã
o
 F

ís
ic

a
 

▪ Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou 

regras. 

▪ Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua 

identidade social e cultural, situando-as em relação às de 

outros.  

▪ Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural. 

▪ Dominar movimentos que implicam deslocamentos e 

equilíbrios como: trepar, correr, saltitar, deslizar, rodopiar, 

saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre obstáculos, 

baloiçar, rastejar e rolar.  

▪ Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e 

bem-estar. 

 ▪ Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões 

e assumir responsabilidades, tendo em conta o seu bem-estar e 

o dos outros. 

▪ Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar, 

receber, pontapear, lançar em precisão, transportar, driblar e 

agarrar. 

▪ Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as 

dificuldades e problemas que se lhe colocam.  

▪ Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de 

aprendizagem. 

▪ Cooperar com outros no processo de aprendizagem. 

▪ Dominar movimentos que implicam deslocamentos e 

equilíbrios como: trepar, correr, saltitar, deslizar, rodopiar, 

saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre obstáculos, 

baloiçar, rastejar e rolar.  

▪ Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e 

bem-estar. 

 ▪ Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões 

e assumir responsabilidades, tendo em conta o seu bem-estar e 

o dos outros. 

▪ Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar, 

receber, pontapear, lançar em precisão, transportar, driblar e 

agarrar. 

▪ Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as 

dificuldades e problemas que se lhe colocam.  

▪ Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de 

aprendizagem. 

▪ Cooperar com outros no processo de aprendizagem. 
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Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a Promover 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

E
d
u
c
a
ç
ã
o
 a

rt
ís

ti
c
a
 

 

A
rt

e
s 

v
is

u
a
is

 

▪ Desenvolver capacidades expressivas e criativas 

através de experimentações e produções plásticas 

▪Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação 

visual tanto na produção e apreciação das suas 

produções como em imagens que observa. 

▪ Apreciar diferentes manifestações de artes 

visuais, a partir da observação de várias 

modalidades expressivas (pintura, desenho, 

escultura, fotografia, arquitetura vídeo, etc.), 

expressando a sua opinião e leitura crítica. 

 

 

Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a Promover 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

E
d
u
c
a
ç
ã
o
 a

rt
ís

ti
c
a
 

 

M
ú
si

c
a
 

▪ Identificar e descrever os sons que ouve 

(fenómenos sonoros/música) quanto às suas 

características rítmicas, melódicas, dinâmicas, 

tímbricas e formais. 

 ▪ Interpretar com intencionalidade expressiva-

musical: cantos rítmicos (com ou sem palavras), 

jogos prosódicos (trava-línguas, provérbios, 

lengalengas, adivinhas, etc.) e canções (de 

diferentes tonalidades, modos, métricas, formas, 

géneros e estilos). 

▪ Elaborar improvisações musicais tendo em conta 

diferentes estímulos e intenções utilizando diversos 

recursos sonoros (voz, timbres corporais, 

instrumentos convencionais e não-convencionais) 

▪ Valorizar a música como fator de identidade social 

e cultural. 

 

Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a promover 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

E
d
u
c
a
ç
ã
o
 a

rt
ís

ti
c
a
 

 

J
o
g
o
 d

ra
m

á
ti

c
o
/
te

a
tr

o
 

▪ Utilizar e recriar o espaço e os objetos, 

atribuindo-lhes significados múltiplos em atividades 

de jogo dramático, situações imaginárias e de 

recriação de experiências do quotidiano, 

individualmente e com outros. 

▪ Inventar e representar personagens e situações, 

por iniciativa própria e/ou a partir de diferentes 

propostas, diversificando as formas de 

concretização. 

▪ Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas 

performativas de diferentes estilos e características 

verbalizando a sua opinião e leitura crítica. 
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Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a Promover 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

E
d
u
c
a
ç
ã
o
 a

rt
ís

ti
c
a
 

 

D
a
n
ç
a
 

▪ Desenvolver o sentido rítmico e de relação do 

corpo com o espaço e com os outros.  

▪ Expressar, através da dança, sentimentos e 

emoções em diferentes situações. 

▪ Refletir sobre os movimentos rítmicos e as 

coreografias que experimenta e/ou observa. 

▪ Apreciar diferentes manifestações coreográficas, 

usando linguagem específica e adequada. 

 

Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a promover 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

L
in

g
u
a
g
e
m

 o
ra

l 

C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 o

ra
l ▪ Compreender mensagens orais em situações 

diversas de comunicação. 

 

▪ Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo 

comunicar eficazmente de modo adequado à 

situação (produção e funcionalidade).  

 

 

Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a promover 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

D
o
m

ín
io
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a
 l
in

g
u
a
g
e
m

 o
ra

l 

C
o
n
sc

iê
n
c
ia

 l
in

g
u
ís

ti
c
a
 

▪ Tomar consciência gradual sobre diferentes 

segmentos orais que constituem as palavras 

(Consciência Fonológica). 

 ▪ Identificar diferentes palavras numa frase 

(Consciência da Palavra). 

▪ Identificar se uma frase está correta ou incorreta e 

eventualmente corrigi-la, explicitando as razões 

dessa correção (Consciência Sintática). 
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Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a promover 

 

 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

A
b
o
rd

a
g
e
m

 à
 e

sc
ri

ta
 

F
u
n
c
io

n
a
li
d
a
d
e
 d

a
 l
in

g
u
a
g
e
m

 e
sc

ri
ta

 

e
 s

u
a
 u

ti
li
z
a
ç
ã
o
 e

m
 c

o
n
te

x
to

. 

É
 e

v
id

e
n
te

 a
 i
m

p
o
rt

â
n
c
ia

 d
a
 

a
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 d

a
 f

u
n
c
io

n
a
li
d
a
d
e
 d

a
 

e
sc

ri
ta

. 

▪ Identificar funções no uso da leitura e da 

escrita.  

▪ Usar a leitura e a escrita com diferentes 

funcionalidades nas atividades, rotinas e 

interações com outros. 

 

Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a promover 

 

 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

 

 A
b
o
rd

a
g
e
m

 à
 e

sc
ri

ta
 

Id
e
n
ti

fi
c
a
ç
ã
o
 d

e
 

c
o
n
v
e
n
ç
õ
e
s 

d
a
 e

sc
ri

ta
 

▪ Reconhecer letras e aperceber-se da sua 

organização em palavras. 

▪ Aperceber-se do sentido direcional da escrita. 

▪ Estabelecer relação entre a escrita e a mensagem 

oral. 

 

Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a promover 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

A
b
o
rd

a
g
e
m

 à
 e

sc
ri

ta
 

P
ra

z
e
r 

e
 m

o
ti

v
a
ç
ã
o
 

p
a
ra

 l
e
r 

e
 e

sc
re

v
e
r 

▪ Compreender que a leitura e a escrita são 

atividades que proporcionam prazer e satisfação. 

▪ Estabelecer razões pessoais para se envolver com a 

leitura e a escrita associadas ao seu valor e 

importância. 

▪ Sentir-se competente e capaz de usar a leitura e a 

escrita, mesmo que em formas muito iniciais e não 

convencionais. 

 

Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a promover 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

 M
a
te

m
á
ti

c
a
 

N
ú
m

e
ro

s 
e
 

O
p
e
ra

ç
õ
e
s 

▪ Identificar quantidades através de diferentes 

formas de representação (contagens, desenhos, 

símbolos, escrita de números, estimativa, etc. 

  ▪ Resolver problemas do quotidiano, que envolvam 

pequenas quantidades, com recurso à adição e 

subtração. 
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Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a promover 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

M
a
te

m
á
ti

c
a
 

O
rg

a
n
iz

a
ç
ã
o
 e

 T
ra

ta
m

e
n
to

 d
e
 

D
a
d
o
s 

▪ Recolher informação pertinente para dar resposta a 

questões colocadas, recorrendo a metodologias 

adequadas (listagens, desenhos, etc.).  

▪ Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a 

informação recolhida e interpretá-los de modo a dar 

resposta às questões colocadas. 

 

Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a promover 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

M
a
te

m
á
ti

c
a
 

G
e
o
m

e
tr

ia
 

▪ Localizar objetos num ambiente familiar, 

utilizando conceitos de orientação. 

▪ Identificar pontos de reconhecimento de locais e 

usar mapas simples. 

▪ Tomar o ponto de vista de outros, sendo capaz de 

dizer o que pode e não pode ser visto de uma 

determinada posição. 

▪ Reconhecer e operar com formas geométricas e 

figuras, descobrindo e referindo propriedades e 

identificando padrões, simetrias e projeções. 

 

Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a promover 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

M
a
te

m
á
ti

c
a
 

M
e
d
id

a
 

▪ Compreender que os objetos têm atributos 

mensuráveis que permitem compará-los e ordená-

los.  

▪ Escolher e usar unidades de medida para responder 

a necessidades e questões do quotidiano. 

 

Área de 

Conteúdo 

Domínio Sub Domínio Aprendizagens a promover 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

M
a
te

m
á
ti

c
a
 

In
te

re
ss

e
 e

 

C
u
ri

o
si

d
a
d
e
 p

e
la

 

M
a
te

m
á
ti

c
a
 

▪ Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, 

compreendendo a sua importância e utilidade. 

▪ Sentir-se competente para lidar com noções 

matemáticas e resolver problemas. 
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Área de 

Conteúdo 

Componente Aprendizagens a promover 

 

 

Conhecimento 

do Mundo 

 

In
tr

o
d
u
ç
ã
o
 à

 m
e
to

d
o
lo

g
ia

 c
ie

n
tí

fi
c
a
 

A
 i
n
tr

o
d
u
ç
ã
o
 à

 m
e
to

d
o
lo

g
ia
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ró

p
ri

a
 

d
a
s 

c
iê

n
c
ia

s 

▪ Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia 

científica nas suas diferentes etapas: questionar, colocar 

hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar e 

recolher informação, organizar e analisar a informação para 

chegar a conclusões e comunicá-las. 

 

 

 

 

Área de 

Conteúdo 

Componente Aprendizagens a promover 

 

 

Conhecimento 

do Mundo 

 

A
b
o
rd

a
g
e
m

 à
s 

C
iê

n
c
ia

s 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

 d
o
 m

u
n
d
o
 s

o
c
ia

l 

▪ Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes 

grupos do meio social próximo (ex. família, jardim de infância, 

amigos, vizinhança). 

▪ Identificar pontos de reconhecimento de locais e usar mapas. 

▪ Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e 

anual, compreendendo a influência que têm na sua vida. 

▪ Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando 

aspetos físicos, sociais e culturais e identificando algumas 

semelhanças e diferenças simples com outras comunidades. 

▪ Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua 

família e comunidade, associando-as a objetos, situações de 

vida e práticas culturais. 

▪ Conhecer e respeitar a diversidade cultural. 

 

Área de 

Conteúdo 

Componente Aprendizagens a promover 

 

 

Conhecimento 

do Mundo 

 

A
b
o
rd

a
g
e
m

 à
s 

C
iê

n
c
ia

s 

  
  
  
  

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

 d
o
 m

u
n
d
o
 

fí
si

c
o
 e

 n
a
tu

ra
l 

▪ Compreender e identificar características distintivas dos 

seres vivos e identificar diferenças e semelhanças entre: 

animais e plantas.  

▪ Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre 

diversos materiais (metais, plásticos, papéis, madeira, etc.), 

relacionando as suas propriedades com os objetos feitos a 

partir deles.  

▪ Identificar, descrever e procurar explicações para fenómenos 

e transformações que observa no meio físico e natural. 

▪ Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança. 

▪ Manifestar comportamentos de preocupação com a 

conservação da natureza e respeito pelo ambiente. 
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Área de 

Conteúdo 

Componente Aprendizagens a promover 

 

 

Conhecimento 

do Mundo 

 

M
u
n
d
o
 T

e
c
n
o
ló

g
ic

o
 e

 

U
ti

li
z
a
ç
ã
o
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a
s 

T
e
c
n
o
lo

g
ia

s 

▪ Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e 

explicar as suas funções e vantagens.  

▪ Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do 

seu quotidiano, com cuidado e segurança. 

 ▪ Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que 

conhece e utiliza. 

 

6.1.8.2 Primeiro Ciclo 

No início das atividades escolares, o conselho pedagógico, ouvidos os professores e as 

estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, define os critérios e os procedimentos de 

avaliação a aplicar, tendo em conta a dimensão integradora da avaliação, incluindo, 

designadamente: as condições de desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem; a 

dimensão transdisciplinar das atividades a desenvolver; os conhecimentos, aptidões e atitudes; as 

estratégias de apoio educativo e a participação dos alunos em projetos de ligação entre a escola, a 

comunidade e o mundo que os rodeia. Posteriormente, estes são operacionalizados e divulgados 

pelos órgãos de gestão e administração da escola aos vários intervenientes. 

Nos critérios de avaliação é 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. 

Os critérios de avaliação traduzem a importância relativa que cada um dos domínios e temas 

assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização da 

competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a 

desenvolver. Constituem referenciais comuns na escola. 

O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos 

intervenientes, em especial aos alunos e aos encarregados de educação. 

Na avaliação do desempenho dos alunos, deve promover-se: a coerência e a sequencialidade 

entre os anos que compõem os ciclos de estudos, articulando-se com o ciclo anterior; a devida 

articulação entre os conteúdos disciplinares e as respetivas competências a desenvolver; a 

integração das dimensões teórica e prática dos conhecimentos, através da valorização da 

aprendizagem experimental; a articulação do currículo e da avaliação, assegurando que esta 

constitua um elemento de referência que reforce a sistematização do que se ensina e do que se 

aprende; o rigor da avaliação, valorizando os resultados escolares e reforçando a avaliação 

sumativa externa; o enriquecimento da aprendizagem através de atividades, em função do projeto 

educativo; as aprendizagens ligadas às componentes do currículo, a transversalidade da educação 

para a cidadania e da compreensão e expressão em língua portuguesa. A implementação de 
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práticas de avaliação multidisciplinar com recurso à execução de trabalhos que requerem a 

articulação de conhecimentos e competências das várias disciplinas do currículo.    

Ao longo do ano letivo, devem ser promovidos com os alunos momentos de reflexão e de 

autoavaliação em todas as disciplinas, no final de cada período nos alunos do 3.º e 4.º ano, nas 

disciplinas de português, matemática, inglês, estudo do meio, educação artística e educação física, 

apoio ao estudo e cidadania e desenvolvimento. 

Cada professor titular de turma dá a conhecer aos encarregados de educação e aos alunos, no 

início do ano letivo, os critérios gerais de avaliação. 

Deverão admitir-se diferentes ritmos na aquisição de conceitos, não se exigindo que todos os 

alunos atinjam o mesmo nível ao mesmo tempo. Critério semelhante é de aplicar quanto ao 

desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores. 

Uma avaliação com as características referidas – formativa, contínua e sistemática – 

contemplando todos os domínios da aprendizagem e respeitando o ritmo do aluno, implica uma 

mudança na escolha de técnicas e instrumentos de avaliação. Será preciso prestar especial atenção 

à recolha de dados que deve ser regular e diversificada. 

 

Os alunos de Português Língua Não Materna (PLNM) que obtenham aprovação na disciplina no 

final do ano letivo transitam obrigatoriamente para o nível seguinte de proficiência linguística. 

Estão dispensados da realização das provas finais do 1.º ciclo os alunos que não tenham o 

português como língua materna e tenham ingressado no sistema educativo português no ano letivo 

correspondente ao da realização das provas finais, ou no ano letivo anterior.   

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. 

São intervenientes no processo de avaliação: professores, aluno, conselho de docentes, 

encarregado de educação, docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o 

desenvolvimento do processo educativo do aluno e/ou serviços ou organismos do Ministério da 

Educação. 

Compete ao diretor, com base em dados regulares da avaliação das aprendizagens e noutros 

elementos apresentados pelo professor titular de turma bem como pela equipa multidisciplinar, 

prevista no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, mobilizar e coordenar os recursos educativos 

existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos. Estas, 

enquanto medidas de promoção do sucesso educativo, devem ser pedagogicamente alinhadas com 

evidências do desempenho, assumindo, sempre que aplicável, um caráter transitório. Deve, ainda, 

garantir o acesso à informação e assegurar as condições de participação dos diferentes 

intervenientes no processo. 

Aos serviços e organismos do Ministério da Educação, especificamente no âmbito da avaliação 

externa, compete providenciar atempadamente informação de qualidade decorrente do processo 
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de avaliação, de forma a contribuir para a melhoria das aprendizagens e para a promoção do 

sucesso educativo. 

Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação compete, 

designadamente através das modalidades de avaliação diagnóstica e formativa, em harmonia com 

as orientações definidas pelos órgãos com competências nos domínios pedagógico-didático: adotar 

medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; fornecer informação aos 

alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das aprendizagens e reajustar as 

práticas educativas orientando-as para a promoção do sucesso educativo. 

Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, a responsabilidade, no 1.º 

ciclo, é do professor titular de turma, em articulação com os restantes professores da turma. 

A avaliação interna realiza-se através da avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a 

avaliação sumativa. 

A avaliação diagnóstica responde à necessidade de obtenção de elementos para a 

fundamentação do processo de ensino e de aprendizagem e visa a facilitação da integração escolar 

e a orientação escolar e vocacional. A partir da análise deste tipo de avaliação, o professor reúne 

informações que permitam a definição de planos didáticos e a adoção de estratégias adequadas às 

necessidades específicas dos alunos. 

A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, 

recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação, 

adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. 

É a principal modalidade de avaliação e permite obter informação privilegiada e sistemática nos 

diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no processo de 

autorregulação das aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com 

dispositivos de informação dirigidos aos pais e encarregados de educação. 

A informação recolhida a partir deste tipo de avaliação, fundamenta a definição de 

estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de 

facilitação da sua integração escolar, permitindo aos professores, aos alunos, aos pais e 

encarregados de educação, e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas, obter 

informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de 

processos e estratégias. 

A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a 

sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação, compete no 1.º ciclo, ao 

professor titular de turma. A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as 

aprendizagens desenvolvidas pelos alunos e traduz a necessidade de, no final de cada período 

letivo, informar alunos e encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das 

aprendizagens. Traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno, no final do 

ano letivo. Para a atribuição das classificações, o conselho de docentes reúne no final de cada 

período. Estas devem ficar registadas em ata, no terceiro período, e estão sujeitas à aprovação do 

conselho de docentes. 
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Aos alunos e encarregados de educação deverá ser garantida, pelo menos, uma vez durante o 

período adotado e, no final do mesmo, uma apreciação sobre a evolução das aprendizagens, 

incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a incluir na ficha de registo de 

avaliação. 

A informação resultante da avaliação sumativa materializa -se na atribuição de uma menção 

qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, sendo 

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno com 

inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo 

de avaliação. 

A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre: a transição ou não transição no 

final de cada ano não terminal de ciclo; a aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo; a 

renovação de matrícula e a certificação de aprendizagens. 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do 

aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou de Não Transitou, no final 

de cada ano, e de Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada ciclo. 

A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo 

a retenção considerada excecional. 

A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, 

em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas. 

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. 

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, considere que o aluno demonstra ter adquirido os 

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

estudos. 

No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto nos termos do disposto no n.º 4. 

Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que 

pertencia por decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma. 

Sempre que seja necessário ponderar situações de Progressão/Retenção, a avaliação global do 

desempenho dos alunos deve basear-se nos seguintes aspetos: domínio da Língua Portuguesa 

(expressão oral e escrita nas várias disciplinas), assiduidade em todas as disciplinas; sentido de 

responsabilidade, as atitudes, o comportamento e o respeito no relacionamento com todos os 

elementos da comunidade educativa; considerar o caráter formativo e pedagógico da retenção e se 

demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades essenciais para transitar 

para o ano de escolaridade seguinte. 

Em todos os anos do 1.º ciclo, as menções qualitativas atribuídas no final de cada período 

letivo, bem como as respetivas apreciações descritivas, são registadas nas fichas de registo de 

avaliação. 
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As decisões do professor titular de turma, no 1.º ciclo, carecem de ratificação do diretor do 

agrupamento. 

O diretor do agrupamento de escolas deve garantir a verificação das pautas e da restante 

documentação relativa às reuniões dos conselhos de docentes, assegurando-se da conformidade do 

cumprimento das disposições em vigor, competindo-lhe desencadear os mecanismos necessários à 

correção de eventuais irregularidades. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, as pautas, de final de período, após 

a ratificação pelo diretor, deverão ser afixadas em local apropriado no interior da escola, nelas 

devendo constar a data da respetiva afixação. Contudo, devido à política de privacidade e proteção 

de dados do agrupamento, estas pautas não são fixadas. A informação é disponibilizada 

presencialmente em reuniões com os encarregados de educação. 

No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa pode 

expressar -se apenas de forma descritiva em todas as componentes do currículo, nos 1.º e 2.º 

períodos. 

As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, 

nomeadamente dos DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas. 

A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de 

cada período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível em 

reunião presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno. 

A avaliação externa tem como referencial base as Aprendizagens Essenciais (AE), enquanto 

denominador curricular comum, devendo ainda contemplar a avaliação da capacidade de 

mobilização e de integração dos saberes disciplinares, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo 

Despacho n.º 6478/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 143, de 26 de julho de 

2017. 

Destina-se a aferir o grau de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, mediante o 

recurso a instrumentos de avaliação definidos a nível nacional e é da responsabilidade dos serviços 

ou organismos do Ministério da Educação. 

Assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao professor, 

ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes, informação sobre o 

desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua 

melhoria permitindo ainda a revisão do processo de ensino e de aprendizagem. Certifica as 

aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as capacidades e 

atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória. 

O processo de aferição abrange as disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio, 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras do 2.º ano de escolaridade. 

As provas de aferição não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não são 

considerados na classificação final da disciplina. 
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As normas e os procedimentos relativos à realização das provas de avaliação externa, bem 

como a sua identificação e duração, são objeto de regulamento a aprovar por despacho do membro 

do Governo responsável pela área da educação. 

As provas realizam-se nas datas previstas no despacho que determina o calendário de provas e 

exames e numa única fase. 

A decisão de não realização das provas de aferição pelos alunos compete ao diretor, mediante 

parecer do conselho pedagógico fundamentado em razões de organização curricular específica ou 

outras de caráter relevante. Este decide também sobre a realização ou não das provas de aferição 

pelos alunos que frequentem a disciplina de PLNM, tendo em consideração o nível de proficiência 

linguística e mediante parecer do conselho pedagógico devidamente fundamentado. Cabe 

igualmente ao diretor, mediante parecer do conselho pedagógico e ouvidos os encarregados de 

educação, decidir sobre a realização das provas de aferição pelos alunos abrangidos por medidas 

adicionais, com adaptações curriculares significativas, aplicadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho. É o diretor quem define, no contexto específico da sua comunidade 

escolar, os procedimentos adequados para assegurar que a análise e circulação da informação 

constante da ficha se efetive em tempo útil, garantindo as melhores condições para que os 

encarregados de educação e os alunos possam ser envolvidos no processo. 

As informações relativas a cada aluno decorrentes das diferentes modalidades de avaliação 

devem ser objeto de registo, nos termos a definir pelos órgãos de administração e gestão e de 

coordenação e supervisão pedagógica da escola. 

Cabe ao diretor definir os procedimentos adequados para assegurar a circulação, em tempo 

útil, da informação relativa aos resultados e desempenhos escolares, a fim de garantir as condições 

necessárias para que os encarregados de educação e os alunos possam participar na definição das 

medidas conducentes à melhoria das aprendizagens. 

A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação agregada, 

nomeadamente dos relatórios de escola de provas de aferição (REPA), com resultados e outros 

dados relevantes ao nível da turma e da escola, os professores e os demais intervenientes no 

processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas práticas pedagógicas, 

com vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria das 

aprendizagens. 

Para além dos indicadores de desempenho disponíveis, deve-se ter em conta outros 

indicadores considerados relevantes, designadamente as taxas de retenção e desistência, transição 

e conclusão, numa lógica de melhoria de prestação do serviço educativo. 

No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de complementaridade 

entre os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que permitam uma leitura 

abrangente do percurso de aprendizagem do aluno, designadamente no contexto específico da 

escola. 
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Do resultado da análise a que se refere o número anterior devem decorrer processos de 

planificação das atividades curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados 

disponíveis, visem melhorar a qualidade das aprendizagens e a promoção do sucesso educativo. 

A decisão sobre as medidas a implementar é tomada por cada escola, devendo partir de um 

conhecimento das dificuldades manifestadas pelos alunos e estar centradas em respostas 

pedagógicas alinhadas com a situação diagnosticada, assumindo, sempre que aplicável, um caráter 

transitório. 

As medidas de promoção do sucesso educativo concretizam-se, entre outras, através de: 

apoio ao estudo, orientado para a satisfação de necessidades específicas, contribuindo para um 

trabalho de proximidade e acompanhamento eficaz do aluno face às dificuldades detetadas; 

atividades de apoio ao estudo através da consolidação e desenvolvimento das aprendizagens, 

visando o reforço do apoio nas disciplinas com maiores níveis de insucesso e o acompanhamento da 

realização de trabalhos que visem a integração das aprendizagens de várias áreas disciplinares, a 

prática de rotinas de pesquisa e seleção de informação e a aquisição de métodos de estudo; 

constituição temporária de grupos de alunos em função das suas necessidades e ou potencialidades, 

promovendo, num trabalho de articulação entre docentes, a superação das dificuldades e o 

prosseguimento do trabalho na turma; coadjuvação em sala de aula, valorizando -se as experiências 

e as práticas colaborativas que conduzam à melhoria das práticas; implementação de tutorias, 

visando o acompanhamento com vista à melhoria das aprendizagens e ao desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais dos alunos; acolhimento e acompanhamento dos alunos que não 

têm o português como língua materna e outras que a escola considere adequadas às dificuldades 

dos alunos. 

Na definição, implementação, monitorização e avaliação das medidas de promoção do sucesso 

educativo a escola deve assegurar o contacto regular com os encarregados de educação. 

O conselho de docentes, para efeitos de avaliação dos alunos, é constituído pelos professores 

titulares de turma. Este emite parecer sobre a avaliação dos alunos apresentada pelo professor 

titular de turma. 

Quando a reunião não se puder realizar, por falta de quórum ou por indisponibilidade de 

elementos de avaliação, deve ser convocada nova reunião, no prazo máximo de 48 horas, para a 

qual cada um dos docentes deve previamente disponibilizar, ao diretor da escola, os elementos de 

avaliação de cada aluno. 

Nas situações previstas no número anterior, o coordenador do conselho de docentes, no 1.º 

ciclo, apresenta aos respetivos conselhos os elementos de avaliação previamente disponibilizados. 

O parecer e as deliberações das reuniões dos conselhos de avaliação devem resultar do 

consenso dos professores que as integram. 

Nos conselhos de docentes e de turma podem intervir, sem direito a voto, outros professores 

ou técnicos que participem no processo de ensino e aprendizagem, bem como outros elementos 

cuja participação o conselho pedagógico considere conveniente. 
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As decisões de progressão para o ano de escolaridade seguinte devem ter caráter pedagógico 

e são tomadas sempre que o professor titular de turma considere que, nos anos não terminais de 

ciclo, o aluno demonstre ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as aprendizagens 

essenciais para transitar para o ano de escolaridade seguinte.   

 No final do 2.º ano, 3.º ano e 4.º ano o aluno não progride:   

- Quando obtiver uma menção inferior a Suficiente nas áreas do Português e PLNM, PL2 e 

Matemática;   

- Quando tiver obtido menção inferior a Suficiente em Português ou em Matemática e, 

simultaneamente, menção Insuficiente em outras duas das restantes áreas disciplinares.    

 Para os alunos que, nos anos não terminais de ciclo, apresentem níveis de desempenho 

Insatisfatórios, deverá ser ponderada a sua progressão ou retenção, analisados os seguintes aspetos 

pelo professor titular de turma: assiduidade e pontualidade; socialização e integração no grupo; 

comportamento e respeito pelas regras estabelecidas; ritmo de trabalho; interesse, 

empenhamento, autonomia e iniciativa; hábitos e métodos de trabalho e de estudo; organização e 

apresentação do caderno diário; conhecimento satisfatório ao nível da leitura e da escrita; 

conhecimento satisfatório ao nível do sentido de número; cálculo mental e na resolução de 

problemas do seu quotidiano; conhecimento satisfatório sobre os temas relacionados com a 

descoberta de si mesmo e do meio próximo; domínio progressivo das possibilidades do corpo e da 

voz; do cumprimento de regras; de destreza manual e do controlo de postura; percurso escolar do 

aluno (retenções/idade). 

 Verificando-se a retenção, compete ao professor titular de turma identificar os 

conhecimentos não adquiridos e as capacidades não desenvolvidas pelo aluno, as quais devem ser 

tomadas em consideração na elaboração do projeto de turma em que o referido aluno venha a ser 

integrado no ano escolar subsequente. 
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Descritores de desempenho 
 

PORTUGUÊS 
M
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Oralidade: Revela muita facilidade na expressão oral e na compreensão do que ouve. 

Leitura: Lê frases/textos com muita fluência, entoação variada e adequada. 

Escrita: Planifica e redige frases/textos com muita facilidade. 

Demonstra bastante domínio das principais regras de organização de um texto, boa 

construção linguística, riqueza vocabular e criatividade. 

Educação literária: Ouve/lê obras literárias com muito interesse. 

Antecipa com muita facilidade o tema/conteúdo das obras. 

Compreende muito facilmente a informação essencial das obras literárias. 

Gramática: Compreende e aplica com muita facilidade os aspetos fundamentais da 

gramática. 

B
o
m

 

Oralidade: Revela facilidade na expressão oral e na compreensão do que ouve. 

Leitura: Lê frases/textos com fluência, entoação variada e adequada. 

Escrita: Planifica e redige frases/textos com facilidade. 

Demonstra domínio das principais regras de organização de um texto, boa construção 

linguística, riqueza vocabular e criatividade. 

Educação literária: Ouve/lê obras literárias com interesse. 

Antecipa com facilidade o tema/conteúdo das obras. 

Compreende facilmente a informação essencial das obras literárias. 

Gramática: Compreende e aplica com facilidade os aspetos fundamentais da gramática. 

S
u
fi

c
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Oralidade: Revela alguma dificuldade na expressão oral e na compreensão do que ouve. 

Leitura: Nem sempre lê frases/textos com fluência, entoação variada e adequada. 

Escrita: Planifica e redige frases/textos com alguma dificuldade. 

Nem sempre demonstra domínio das principais regras de organização de um texto, boa 

construção linguística, riqueza vocabular e criatividade. 

Educação literária: Ouve/lê obras literárias com algum interesse. 

Antecipa com alguma dificuldade o tema/conteúdo das obras. 

Nem sempre compreende a informação essencial das obras literárias. 

Gramática: Compreende e aplica com alguma dificuldade os aspetos fundamentais da 

gramática. 
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Oralidade: Revela muita dificuldade na expressão oral e na compreensão do que ouve. 

Leitura: Revela muita dificuldade na leitura de frases/textos, não demonstrando 

fluência, nem entoação variada e adequada. 

Escrita: Revela muita dificuldade na planificação e redação de frases/textos. 

Não demonstra domínio das principais regras de organização de um texto, da construção 

linguística, riqueza vocabular nem criatividade. 

Educação literária: Ouve/lê obras literárias com pouco interesse. 

Revela muita dificuldade na antecipação do tema/conteúdo das obras. 

Revela muita dificuldade na compreensão da informação essencial das obras literárias. 

Gramática: Revela muita dificuldade na compreensão e na aplicação dos aspetos 

fundamentais da gramática. 
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MATEMÁTICA 

M
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o
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Números e operações: 

Lê e representa números do sistema de numeração decimal e identifica o valor posicional 

de um algarismo, com muita facilidade. 

Compara e ordena números naturais, realiza estimativas do resultado de operações e 

avalia a sua razoabilidade, com muita facilidade. 

Utiliza estratégias de cálculo mental e domina as técnicas das operações, com muita 

facilidade. 

Identifica com muita facilidade a informação relevante para a resolução de uma situação 

problemática, utilizando estratégias de resolução. 

Exprime, com muita facilidade, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica 

raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios 

da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 

Reconhece muito facilmente regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e 

formula e testa conjeturas. 

Geometria e medida: 

Revela muita capacidade de orientação espacial. 

Identifica, desenha e descreve polígonos, com muita facilidade. 

Identifica propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e faz classificações, 

com muita facilidade. 

Resolve problemas, que envolvam unidades de medida, com muita facilidade. 

Organização e tratamento de dados: 

Analisa e interpreta informação de natureza estatística representada de diversas formas, 

com muita facilidade. 

Recolhe, organiza e interpreta dados em tabelas e gráficos, com muita facilidade. 

Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos 

familiares variados, com muita facilidade. 
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Números e operações: 

Lê e representa números do sistema de numeração decimal e identifica o valor posicional 

de um algarismo, com facilidade. 

Compara e ordena números naturais, realiza estimativas do resultado de operações e 

avalia a sua razoabilidade, com facilidade. 

Utiliza estratégias de cálculo mental e domina as técnicas das operações, com facilidade. 

Identifica com facilidade a informação relevante para a resolução de uma situação 

problemática, utilizando estratégias de resolução. 

Exprime, com facilidade, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica 

raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios 

da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 

Reconhece facilmente regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e formula e 

testa conjeturas. 

Geometria e medida: 

Revela capacidade de orientação espacial. 

Identifica, desenha e descreve polígonos, com facilidade. 

Identifica propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e faz classificações, 

com facilidade. 

Resolve problemas, que envolvam unidades de medida, com facilidade. 

Organização e tratamento de dados: 

Analisa e interpreta informação de natureza estatística representada de diversas formas, 

com facilidade. 

Recolhe, organiza e interpreta dados em tabelas e gráficos, com facilidade. 

Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos 

familiares variados, com facilidade. 
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Números e operações: 

Lê e representa números do sistema de numeração decimal e identifica o valor posicional 

de um algarismo, com alguma dificuldade. 

Compara e ordena números naturais, realiza estimativas do resultado de operações e 

avalia a sua razoabilidade, com alguma dificuldade. 

Utiliza estratégias de cálculo mental e técnicas das operações, mas com alguma 

dificuldade. 

Identifica com alguma dificuldade a informação relevante para a resolução de uma 

situação problemática, utilizando estratégias de resolução. 

Exprime, com alguma dificuldade, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica 

raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios 

da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 

Reconhece com alguma dificuldade regularidades em sequências e em tabelas numéricas, 

e formula e testa conjeturas. 

Geometria e medida: 

Revela alguma dificuldade na capacidade de orientação espacial. 

Identifica, desenha e descreve polígonos, com alguma dificuldade. 

Identifica propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e faz classificações, 

com alguma dificuldade. 

Resolve problemas, que envolvam unidades de medida, com alguma dificuldade. 

Organização e tratamento de dados: 

Analisa e interpreta informação de natureza estatística representada de diversas formas, 

com alguma dificuldade. 

Recolhe, organiza e interpreta dados em tabelas e gráficos, com alguma dificuldade. 

Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos 

familiares variados, com alguma dificuldade. 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

61 

In
su

fi
c
ie

n
te

 

Números e operações: 

Revela muita dificuldade na leitura e representação de números do sistema de 

numeração decimal e na identificação do valor posicional de um algarismo. 

Revela muita dificuldade na comparação e ordenação de números naturais, realização de 

estimativas do resultado de operações e avaliação da sua razoabilidade. 

Revela muita dificuldade na utilização de estratégias de cálculo mental e das técnicas 

das operações. 

Revela muita dificuldade na identificação da informação relevante para a resolução de 

uma situação problemática, não utilizando estratégias de resolução. 

Revela muita dificuldade na expressão, oral e escrita, de ideias matemáticas, e na 

explicação de raciocínios, procedimentos e conclusões, não recorrendo ao vocabulário 

nem linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 

simbologia). 

Revela muita dificuldade no reconhecimento de regularidades em sequências e em 

tabelas numéricas, e não formula nem testa conjeturas. 

Geometria e medida: 

Revela muita dificuldade na capacidade de orientação espacial. 

Revela muita dificuldade na identificação, desenho e descrição de polígonos. 

Revela muita dificuldade na identificação das propriedades de figuras planas e de sólidos 

geométricos e não faz classificações. 

Revela muita dificuldade na resolução de problemas, que envolvam unidades de medida. 

Organização e tratamento de dados: 

Revela muita dificuldade na análise e na interpretação de informação de natureza 

estatística representada de diversas formas. 

Revela muita dificuldade na recolha, organização e interpretação de dados em tabelas e 

gráficos. 
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ESTUDO DO MEIO 
M

u
it

o
 

B
o
m

 
Adquiriu com muita facilidade as aprendizagens definidas nos diferentes domínios 

(Sociedade, Natureza, Tecnologia e Sociedade/Natureza/Tecnologia), aplicando e 

relacionando os assuntos abordados. 

B
o
m

 

Adquiriu com facilidade as aprendizagens definidas nos diferentes domínios (Sociedade, 

Natureza, Tecnologia e Sociedade/Natureza/Tecnologia), aplicando e relacionando os 

assuntos abordados. 

S
u
fi

c
ie

n
te

 Adquiriu a maioria das aprendizagens definidas nos diferentes domínios (Sociedade, 

Natureza, Tecnologia e Sociedade/Natureza/Tecnologia), mas revela algumas 

dificuldades em aplicar e relacionar os assuntos abordados. 

In
su

fi
c
ie

n
te

 Não adquiriu as aprendizagens definidas nos diferentes domínios (Sociedade, Natureza, 

Tecnologia e Sociedade/Natureza/Tecnologia), revelando muitas dificuldades em aplicar 

e relacionar os assuntos abordados. 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

M
u
it

o
 B

o
m

 

Participa com muito entusiasmo nas tarefas propostas, demonstrando autonomia e muita 

perfeição na realização das mesmas (Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música). 

Mostra e aplica, com destreza, conhecimentos sobre formas diversas de expressão. 

Expressa-se livre e criativamente na produção de desenhos, na pintura e na criação de 

trabalhos propostos, revelando muita originalidade. 

Identifica, produz e reproduz sons e ritmos diversos muito espontaneamente. 

B
o
m

 

Participa com entusiasmo nas tarefas propostas, demonstrando autonomia e perfeição na 

realização das mesmas (Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música). 

Mostra e aplica conhecimentos sobre formas diversas de expressão. 

Expressa-se, na maioria das vezes, livre e criativamente na produção de desenhos, na 

pintura e na criação de trabalhos propostos, revelando originalidade. 

Identifica, produz e reproduz, facilmente, sons e ritmos diversos. 

S
u
fi

c
ie

n
te

 

Participa com algum entusiasmo nas tarefas propostas, demonstrando alguma autonomia, 

mas pouca aptidão para a realização/concretização das mesmas (Expressão 

Dramática/Teatro, Dança e Música). 

Revela alguns conhecimentos sobre formas diversas de expressão. Expressa-se livre e 

criativamente na produção de desenhos, na pintura e na criação de trabalhos propostos, 

nem sempre revelando originalidade. 

Identifica, produz e reproduz sons e ritmos diversos, mas com alguma dificuldade. 
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Nem sempre participa com entusiasmo nas tarefas propostas, demonstrando pouca 

autonomia e pouca aptidão para a realização/concretização das mesmas (Expressão 

Dramática/Teatro, Dança e Música). 

Não aplica suficientemente os conhecimentos adquiridos, nem domina ainda 

suficientemente as diferentes técnicas. 

Não desenvolve suficientemente capacidades expressivas e criativas. 

Revela muita dificuldade em identificar, produzir e reproduzir sons e ritmos diversos. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

M
u
it

o
 

B
o
m

 Realiza as tarefas propostas no âmbito dos blocos da área das atividades físicas, com 

muito interesse, demonstrando um muito bom desempenho na sua realização. 

B
o
m

 Realiza as tarefas propostas no âmbito dos blocos da área das atividades físicas, com 

interesse, demonstrando um bom desempenho na sua realização. 

S
u
fi

c
ie

n
te

 

Realiza as tarefas propostas no âmbito dos blocos da área das atividades físicas, com 

algum interesse, demonstrando alguma dificuldade na sua realização. 

In
su

fi
c
ie

n
te

 

Nem sempre realiza com interesse, as tarefas propostas no âmbito dos blocos da área das 

atividades físicas, demonstrando bastante dificuldade na sua concretização. 

 

APOIO AO ESTUDO 

M
u
it

o
 

B
o
m

 

Revela muito empenho e interesse. 

Revela, constantemente, hábitos de trabalho e de estudo. 

Preocupa-se sempre com a apresentação dos trabalhos propostos. 

B
o
m

 

Revela empenho e interesse. 

Revela hábitos de trabalho e de estudo. 

Preocupa-se, na maioria das vezes, com a apresentação dos trabalhos propostos. 

S
u
fi

c
ie

n
te

 

Revela algum empenho e interesse. Revela alguns hábitos de trabalho e de estudo. 

Deverá prestar mais atenção à apresentação dos trabalhos propostos. 

In
su

fi
c
ie

n
te

 

Revela pouco empenho e interesse. Revela poucos hábitos de trabalho e de estudo. 

Deverá prestar muita atenção à apresentação dos trabalhos propostos. 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

M
u
it

o
 B

o
m

 
O aluno participa sempre nas atividades propostas; interage sempre com tolerância, 

empatia e responsabilidade, em contextos de trabalho de cooperação e de colaboração; 

aceita e negoceia sempre com argumentos, diferentes pontos de vista, modos de estar e 

de participar na sociedade; manifesta sempre consciência e responsabilidade ambiental 

e/ou social, trabalhando colaborativamente para o bem comum, com vista à construção 

de um futuro sustentável; formula e reflete sempre sobre os problemas sociais, éticos e 

políticos discutindo criticamente as teorias que se apresentam para a resolução desses 

problemas; assume sempre gradualmente posições autónomas devidamente 

fundamentadas e capazes de sustentar uma cidadania ativa; respeita/adota sempre 

normas/regras e critérios de atuação de convivência e de trabalho; realiza sempre 

tarefas por iniciativa própria; estabelece sempre objetivos; traça sempre planos para a 

concretização de projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia; consolida e 

aprofunda sempre competências numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida; e 

procede sempre à autoavaliação. É sempre assíduo e pontual. É sempre responsável no 

seu próprio processo de aprendizagem. 

B
o
m

 

O aluno participa quase sempre nas atividades propostas; interage quase sempre com 

tolerância, empatia e responsabilidade, em contextos de trabalho de cooperação e de 

colaboração; aceita e negoceia quase sempre com argumentos, diferentes pontos de 

vista, modos de estar e de participar na sociedade; manifesta quase sempre consciência 

e responsabilidade ambiental e/ou social, trabalhando colaborativamente para o bem 

comum, com vista à construção de um futuro sustentável; formula e reflete quase 

sempre sobre os problemas sociais, éticos e políticos discutindo criticamente as teorias 

que se apresentam para a resolução desses problemas; assume quase sempre 

gradualmente posições autónomas devidamente fundamentadas e capazes de sustentar 

uma cidadania ativa; respeita/adota quase sempre normas/regras e critérios de atuação 

de convivência e de trabalho; realiza quase sempre tarefas por iniciativa própria; 

estabelece quase sempre objetivos; traça quase sempre planos para a concretização de 

projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia; consolida e aprofunda quase 

sempre competências numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida; e procede 

quase sempre à autoavaliação. É quase sempre assíduo e pontual. É quase sempre 

responsável no seu próprio processo de aprendizagem. 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

65 

S
u
fi

c
ie

n
te

 

O aluno participa algumas vezes nas atividades propostas; interage algumas vezes com 

tolerância, empatia e responsabilidade, em contextos de trabalho de cooperação e de 

colaboração; aceita e negoceia algumas vezes com argumentos, diferentes pontos de 

vista, modos de estar e de participar na sociedade; manifesta algumas vezes consciência 

e responsabilidade ambiental e/ou social, trabalhando colaborativamente para o bem 

comum, com vista à construção de um futuro sustentável; formula e refle algumas vezes 

os problemas sociais, éticos e políticos discutindo criticamente as teorias que se 

apresentam para a resolução desses problemas; assume algumas vezes gradualmente 

posições autónomas devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma cidadania 

ativa; respeita/adota algumas vezes normas/regras e critérios de atuação de convivência 

e de trabalho; realiza algumas vezes tarefas por iniciativa própria; estabelece algumas 

vezes objetivos; traça algumas vezes planos para a concretização de projetos, com 

sentido de responsabilidade e autonomia; consolida e aprofunda algumas vezes 

competências numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida; e procede algumas 

vezes à autoavaliação. É algumas vezes assíduo e pontual. É algumas vezes responsável 

no seu próprio processo de aprendizagem. 

In
su

fi
c
ie

n
te

 

O aluno participa raramente nas atividades propostas; interage raramente com 

tolerância, empatia e responsabilidade, em contextos de trabalho de cooperação e de 

colaboração; aceita e negoceia raramente com argumentos, diferentes pontos de vista, 

modos de estar e de participar na sociedade; manifesta raramente consciência e 

responsabilidade ambiental e/ou social, trabalhando colaborativamente para o bem 

comum, com vista à construção de um futuro sustentável; formula e reflete raramente 

sobre os problemas sociais, éticos e políticos discutindo criticamente as teorias que se 

apresentam para a resolução desses problemas; assume raramente gradualmente 

posições autónomas devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma cidadania 

ativa; respeita/adota raramente normas/regras e critérios de atuação de convivência e 

de trabalho; realiza raramente tarefas por iniciativa própria; raramente estabelece 

objetivos; raramente traça planos para a concretização de projetos, com sentido de 

responsabilidade e autonomia; raramente consolida e aprofunda competências numa 

perspetiva de aprendizagem ao longo da vida; raramente procede à autoavaliação. É 

raramente assíduo e pontual. É raramente responsável no seu próprio processo de 

aprendizagem. 
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Avaliação das aprendizagens dos alunos em Educação para a Cidadania e Desenvolvimento 

Domínios 
Competências do Perfil do Aluno e 

Aprendizagens Essenciais 
Instrumentos de Avaliação 

C
o
g
n
it

iv
o
 

Escrita 

-Desenvolvimento de projeto(s) de modo 

a que o aluno fique capaz de se mostrar 

um cidadão participativo, revelando-se:  

- Comunicador (ABDEH); 

-Conhecedor / Sabedor / Culto / 

Informado (ABGIJ); 

- Sistematizador / Organizador (ABCIJ); 

-Respeitador da diferença / do outro 

(ABEFH); 

- Participativo / Colaborador (BCDEF). 

Observação direta e registos a 

partir de métodos de trabalho 

realizados como: 

-Trabalho de grupo/de projeto;  

- Debates/ dramatizações 

- Pesquisa orientada; 

- Visionamento de vídeos; 

- Assembleias de turma/ Escola; 

 - Leitura, análise, discussão de 

documentos de origem; 

Oralidade 

Prática/ 
Experimental 
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Relacionamento 

interpessoal/Participação  

- participa nas atividades propostas;  

- interage com tolerância, empatia e 

responsabilidade, em contextos de 

trabalho de cooperação e de colaboração;  

- aceita e negoceia com argumentos, 

diferentes pontos de vista, modos de 

estar e de participar na sociedade.  

Responsabilidade/comportamento  

- manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e/ou social, 

trabalhando colaborativamente para o 

bem comum, com vista à construção de 

um futuro sustentável;  

- é assíduo e pontual.  

- formula e reflete sobre os problemas 

sociais, éticos e políticos discutindo 

criticamente as teorias que se 

apresentam para a resolução desses 

problemas;  

- assume gradualmente posições 

autónomas devidamente fundamentadas 

e capazes de sustentar uma cidadania 

ativa;  

- respeita/adota normas/regras e 

critérios de atuação de convivência e de 

trabalho;  

- é responsável no seu próprio processo 

de aprendizagem.  

Desenvolvimento pessoal e autonomia  

- realiza tarefas por iniciativa própria;  

- estabelece objetivos;  

- traça planos para a concretização de 

projetos, com sentido de 

responsabilidade e autonomia;  

- consolida e aprofunda competências 

numa perspetiva de aprendizagem ao 

longo da vida;  

- procede autoavaliação. 

- Produção de textos escritos;  

- Visitas de Estudo; 

- Aulas de exterior. 

 

Grelhas de registo de observação 
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As aprendizagens dos alunos do primeiro ciclo do Ensino Básico são iminentemente de caráter 

qualitativo e visam dar a conhecer aos seus pais/encarregados de educação e professores os 

estádios de desenvolvimento sócio afetivo das crianças, devendo ser registados como para as outras 

componentes do currículo, nos termos dos critérios de avaliação globalmente estabelecidos para o 

ciclo de ensino. 
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Avaliação das aprendizagens dos alunos em Inglês – 3.º ano de escolaridade 

 

Em relação ao Inglês do 3.º ano (A1) o aluno é capaz de compreender e utilizar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados muito 

simples que visam satisfazer necessidades concretas; apresentar-se e apresentar os outros; fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais 

como, por exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem os objetos que possui; comunicar de modo simples, se o interlocutor 

falar lenta e distintamente e se mostrar colaborante. 

(Adaptado de QECR, Escala Global, Nível) * 

 

DOMÍNIOS 
DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS E ESPECÍFICAS ARTICULADAS COM O PERFIL DOS 

ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PERFIL DO ALUNO 

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA E 
INTERCULTURAL - 80% 
 
Áreas temáticas e 
situacionais: 
- Saudações e 
apresentações 
elementares 
- Identificação pessoal 
- Países e 
nacionalidades 
- Família 
- Numerais cardinais até 
50 
- Dias da semana 
- Meses do ano e 
estações do ano, 
escolar e rotinas 
- Jogos 
- Meios de transporte 

Compreensão do 
oral 

 

Listening 
 

20% 
 

- Compreende palavras e expressões muito simples, 
comunicadas de forma clara e pausada 
- Identifica sons e entoações diferentes na língua 
inglesa por comparação com a língua materna 
- Identifica ritmos em rimas, lengalengas e canções 
em gravações áudio e audiovisuais 
- Reconhece o alfabeto em Inglês 
- Acompanha a sequência de histórias conhecidas, 
muito simples e curtas, com apoio visual/audiovisual 

- Observação direta 
com grelha de 
observação 
 
- Avaliação sumativa: 
Listening tests 

 
 
 
 
- Conhecedor/  
sabedor/culto/ 
informado  
 
 
 
 
 
- Indagador/ 
Investigador  
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão 
escrita 

 

Reading 
 

20% 

- Identifica vocabulário familiar acompanhado por 
imagens 
- Compreende pequenas frases com vocabulário 
conhecido 
- Desenvolve a literacia conhecendo o alfabeto em 
Inglês 
- Faz exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de 
palavras acompanhadas de imagens para assimilar 
combinações de sons e de letras mais frequentes 
- Desenvolve a numeracia em língua Inglesa, 
realizando atividades interdisciplinares com 
Matemática 

- Avaliação sumativa: 
Written test 
 
 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

70 

- Tempo atmosférico 
- Cores e formas 
- Vestuário 
- Animais de estimação 
- Reconhecer elementos 
da sua própria cultura, 
tais como diferentes 
aspetos de si próprio 
- Reconhecer 
características 
elementares da cultura 
anglo-saxónica 

Interação escrita 
 

Writing 
 

20% 

- Preenche um formulário (online ou em formato 
papel) muito simples com informação pessoal 
- Responde a um email, chat ou mensagem de forma 
muito simples 

- Avaliação sumativa 
da escrita: Written 
test 
 

- Sistematizador 
/Organizador  
 
- Comunicador  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Respeitador da 
diferença/do 
outro  
 
- Questionador  
 

Produção escrita 
 

- Ordena letras para escrever palavras e legendar 
imagens 
- Ordena palavras para escrever frases 
- Preenche espaços em frases simples, com palavras 
dadas 
- Copia e escrever palavras aprendidas 
- Escreve os numerais aprendidos 

Interação oral 
(Participação) 

 
Speaking 

 
20% 

 
 

- Faz perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais 
- Interage com o professor, utilizando expressões/ 
frases muito simples, tais como formas de 
cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder 
sobre identificação pessoal e preferências pessoais 

- Participação na 
aula: observação 
direta com grelha de 
observação 
 
- Apresentações: 
avaliação formal da 
produção oral: Show 
and Tell /Project 
work (um por 
período) 
 

Produção Oral 
(Apresentações) 

- Comunica informação pessoal elementar 
- Expressa-se com vocabulário limitado, em situações 
organizadas previamente 
 

 

 

 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

71 

 

DOMÍNIOS 
DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS E ESPECÍFICAS 

ARTICULADAS COM O PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PERFIL DO ALUNO 

COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA - 

20% 

 

Comunicar 
eficazmente em 
contexto  

- Valoriza o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e 
fora da sala de aula, e de reformular a linguagem; usar a linguagem 
corporal para transmitir mensagens ao outro; preparar, repetir e 
memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de 
promover a confiança; expressar de forma muito simples o que não 
compreende; apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros 
elementos da comunidade educativa 
 

- Observação direta 
com grelha de 
observação 
(Participação e 
empenho; 
Atenção/ 
concentração; 
Organização e 
hábitos de estudo; 
Postura na aula) 
 
- Ficha de 
autoavaliação 

- Criativo  
 
- Crítico/Analítico  
 
- Participativo/ 
colaborador  
 
- Responsável/  
autónomo  
 
- Cuidador de si e 
do outro  
 
- Autoavaliador  
 

Trabalhar e 
colaborar em 
pares e 
pequenos grupos  
 

- Revela atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para 
ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, demonstrar 
atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e 
thank you 
- Solicita colaboração; planear, organizar e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo 
 

Utilizar a 
literacia 
tecnológica para 
comunicar e 
aceder ao saber 
em contexto  
 

- Comunica de forma simples com outros a uma escala local, nacional e 
internacional, recorrendo a aplicações tecnológicas para produção e 
comunicação online 
- Contribui para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se 
apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas 
 

Pensar 
criticamente  
 

- Segue um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o 
seu próprio raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as 
suas opiniões 
- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas 
simples que desenvolvam a curiosidade 
 

Relacionar 
conhecimentos 
de forma a 
desenvolver a 

- Canta, reproduz rimas, lengalengas e participa em atividades 
dramáticas; lê e reproduz histórias 
- Desenvolve e participa em projetos e atividades interdisciplinares 
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criatividade em 
contexto  
 

Desenvolver o 
aprender a 
aprender em 
contexto de sala 
de aula e 
aprender a 
regular o 
processo de 
aprendizagem  
 

- Discute e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais 
com o apoio do professor  
- Participa numa reflexão e discussão no final da aula para identificar 
atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento 
dos mesmos  
- Reconhece o significado de palavras muito simples, agrupadas por áreas 
temáticas e acompanhadas de imagens  
- Realiza atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios, 
diários e grelhas de progresso e aprendizagem 

 

*Avaliação por descritores por domínios 

QECR "Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: Aprendizagem, ensino, avaliação". 

O Conselho da Europa decidiu desenvolver uma estrutura com descritores de competências numa língua, abrangendo qualquer língua europeia.   

Em vez de ser baseada no número de horas de estudo ou em qualificações, a estrutura descreve aquilo que as pessoas são efetivamente capazes 

de fazer ao utilizar uma língua. 

 

A "Escala Global" é composta por três níveis, e cada nível é subdividido em dois: 

A: Utilizador Elementar B: Utilizador Independente C: Utilizador Proficiente 

 A1 Nível de iniciação 

 A2 Nível elementar 

 B1 Nível limiar ou intermédio 

 B2 Nível vantagem ou pós-intermédio 

 C1 Nível de autonomia ou avançado 

 C2 Nível de mestria ou proficiente 
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Avaliação das aprendizagens dos alunos em Inglês – 4.º ano de escolaridade 

 

Em relação ao Inglês do 4.º ano (A1) o aluno é capaz de compreender e utilizar expressões familiares e quotidianas que visam satisfazer 

necessidades concretas: apresentar-se e apresentar outros: fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais como, por exemplo, o local onde 

vive, as pessoas que conhece e os objetos que possui: comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar 

colaborante. 

 (Adaptado de QECR, Escala Global, Nível) * 

 

DOMÍNIOS 
DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS E ESPECÍFICAS ARTICULADAS COM O PERFIL DOS 

ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PERFIL DO ALUNO 

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA E 
INTERCULTURAL - 80% 
 
Áreas temáticas e 
situacionais: 
- Escola e rotinas 
escolares 
- Objetos pessoais 
- Corpo humano  
- Comida e alimentação 
saudável 
- Casa e cidade 
- Animais 
- Numerais cardinais até 
100  
- Numerais ordinais nas 
datas 
- As horas 
- Os cinco sentidos 

Compreensão do 
oral 

 

Listening 
 

20% 
 

- Compreende palavras e expressões muito simples, 
comunicadas de forma clara e pausada num contexto 
familiar e com apoio visual 
- Entende instruções simples para completar pequenas 
tarefas 
- Acompanha a sequência de pequenas histórias 
conhecidas com apoio visual/audiovisual 
- Identifica palavras e expressões em rimas, 
lengalengas e canções  
 

- Observação direta 
com grelha de 
observação 
 
- Avaliação sumativa: 
Listening tests 

 
 
 
 
- Conhecedor/  
sabedor/culto/ 
informado  
 
 
 
 
 
- Indagador/ 
Investigador  
 
 
 
 
 
 

Compreensão 
escrita 

 

Reading 
 

20% 

- Identifica vocabulário familiar acompanhado por 
imagens 
- Lê pequenas histórias ilustradas com vocabulário 
conhecido 
- Compreende instruções muito simples com apoio 
visual  
- Desenvolve a literacia, fazendo exercício de rima e 
sinonímia 
- Desenvolve a numeracia, realizando atividades 
interdisciplinares com a Matemática e o Estudo do 

- Avaliação sumativa: 
Written test 
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- Reconhecer elementos 
da sua própria cultura: 
diferentes aspetos de si 
próprio, identificar 
pessoas, lugares e 
aspetos que são 
importantes para si e 
para a sua cultura 
- Identificar espaços à 
sua volta (a sua 
comunidade) 
- Reconhecer elementos 
da cultura anglo-
saxónica 
 
 

Meio 
 

 
- Sistematizador 
/Organizador  
 
- Comunicador  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Respeitador da 
diferença/do 
outro  
 
- Questionador  
 

Interação escrita 
 

Writing 
 

20% 

- Preenche um formulário (online ou em formato 
papel) muito simples com informação pessoal básica 
- Responde a um email, chat ou mensagem de forma 
simples 
 

- Avaliação sumativa 
da escrita: Written 
test 
 

Produção escrita 
 

- Legenda sequências de imagens 
- Preenche espaços lacunares em textos muito simples 
com palavras dadas 
- Escreve sobre si próprio de forma muito elementar 
- Escreve sobre as suas preferências de forma muito 
simples 

Interação oral 
(Participação) 

 Speaking 
 

20% 
 
 

- Utiliza formas de tratamento adequadas quando se 
dirige ao professor ou colegas  
- Pergunta e responder sobre temas previamente 
apresentados 
- Interage com o professor e/ou colegas em situações 
simples e organizadas previamente 
- Participa numa conversa com troca simples de 
informação sobre temas familiares 
 

- Participação na 
aula: observação 
direta com grelha de 
observação 
 
- Apresentações: 
avaliação formal da 
produção oral: Show 
and Tell /Project 
work (um por 
período) 
 Produção Oral 

(Apresentações) 

-Comunica informação pessoal elementar  
- Expressa-se com vocabulário simples, em situações 
previamente organizadas 
- Diz rimas, lengalengas e canta 
- Indica o que é, ou não capa de fazer 
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DOMÍNIOS 
DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS E ESPECÍFICAS 

ARTICULADAS COM O PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PERFIL DO ALUNO 

COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA -  

20% 

 

Comunicar 
eficazmente em 
contexto  

- Valoriza o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e 
fora da sala de aula 
- Reformula a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal 
para ajudar a transmitir mensagens ao outro 
- Prepara, repete e memoriza uma apresentação oral como forma de 
ganhar confiança e apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou 
outros elementos da comunidade educativa 
 

- Observação direta 
com grelha de 
observação 
(Participação e 
empenho; 
Atenção/ 
concentração; 
Organização e 
hábitos de estudo; 
Postura na aula) 
 
- Ficha de 
autoavaliação 

- Criativo  
 
- Crítico/Analítico  
 
- Participativo/ 
colaborador  
 
- Responsável/  
autónomo  
 
- Cuidador de si e 
do outro  
 
- Autoavaliador  
 

Trabalhar e 
colaborar em 
pares e 
pequenos grupos  
 

- Revela atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para 
ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões 
para justificar as suas conclusões 
- Demonstra atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões 
como please e thank you, solicitando colaboração em vez de dar ordens 
ao interlocutor 
- Planeia, organiza e apresenta uma tarefa de pares ou um trabalho de 
grupo 
 

Utilizar a 
literacia 
tecnológica para 
comunicar e 
aceder ao saber 
em contexto  
 

- Comunica com os outros a uma escala local, nacional e internacional, 
recorrendo a aplicações tecnológicas para produção e comunicação online  
- Contribui para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se 
apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas 
 

Pensar 
criticamente  
 

- Segue um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o 
seu próprio raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as 
suas opiniões; refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro 
perguntas simples que desenvolvam a curiosidade 
 

Relacionar 
conhecimentos 
de forma a 

- Canta, reproduzi rimas, lengalengas e participa em atividades 
dramáticas 
- Ouve, lê e reproduz histórias 
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desenvolver a 
criatividade em 
contexto  
 

- Desenvolve e participa em projetos e atividades interdisciplinares 
 

Desenvolver o 
aprender a 
aprender em 
contexto de sala 
de aula e 
aprender a 
regular o 
processo de 
aprendizagem  
 

- Discute e seleciona objetivos de aprendizagem comuns e individuais 
com o apoio do professor  
- Participa numa reflexão e discussão no final da aula para identificar 
atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento 
dos mesmos  
- Utiliza dicionários de imagens 
- Realiza atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios, 
diários e grelhas de progressão e aprendizagem 
 

 

*Avaliação por descritores por domínios 

QECR "Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: Aprendizagem, ensino, avaliação". 

O Conselho da Europa decidiu desenvolver uma estrutura com descritores de competências numa língua, abrangendo qualquer língua europeia.   

Em vez de ser baseada no número de horas de estudo ou em qualificações, a estrutura descreve aquilo que as pessoas são efetivamente capazes 

de fazer ao utilizar uma língua. 

 

A "Escala Global" é composta por três níveis, e cada nível é subdividido em dois: 

A: Utilizador Elementar B: Utilizador Independente C: Utilizador Proficiente 

 A1 Nível de iniciação 

 A2 Nível elementar 

 B1 Nível limiar ou intermédio 

 B2 Nível vantagem ou pós-intermédio 

 C1 Nível de autonomia ou avançado 

 C2 Nível de mestria ou proficiente 
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Critérios de avaliação por anos de escolaridade e por disciplinas curriculares – 1.º ano 

 

Português – 1.º ano 

D
o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Domínios Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

20% 

O
ra

li
d
a
d
e
 

- Saber escutar para interagir com adequação 

ao contexto e a diversas finalidades 

(nomeadamente, reproduzir pequenas 

mensagens, cumprir instruções, responder a 

questões). 

- Identificar informação essencial em textos 

orais sobre temas conhecidos. 

- Utilizar padrões de entoação e ritmo 

adequados na formulação de perguntas, de 

afirmações e de pedidos. 

- Pedir a palavra e falar na sua vez de forma 

clara e audível, com uma articulação correta e 

natural das palavras. 

- Exprimir opinião partilhando ideias e 

sentimentos. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Fichas de 

avaliação 

 

Grelhas de 

registo 

 

Trabalhos 

diários:  

-individuais 

- a pares 

- em grupo 

 

Trabalhos 

em projeto 

20% 

L
e
it

u
ra

 

- Pronunciar segmentos fónicos a partir dos 

respetivos grafemas e dígrafos. 

- Identificar as letras do alfabeto, nas formas 

minúscula e maiúscula, em resposta ao nome 

da letra. 

- Nomear, pela sua ordenação convencional, as 

letras do alfabeto. 

- Ler palavras isoladas e pequenos textos com 

articulação correta e prosódia adequada. 

- Inferir o tema e resumir as ideias centrais de 

textos associados a diferentes finalidades 

(lúdicas, estéticas, informativas). 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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20% 

E
sc

ri
ta

 

- Representar por escrito os fonemas através 

dos respetivos grafemas e dígrafos. 

- Escrever palavras de diferentes níveis de 

dificuldade e extensão silábica, aplicando 

regras de correspondência fonema - grafema. 

- Identificar especificidades gráficas do texto 

escrito (direcionalidade da escrita, gestão da 

mancha gráfica - margens, linhas, 

espaçamentos - e fronteira de palavra). 

- Escrever frases simples e textos curtos em 

escrita cursiva e através de digitação num 

dispositivo eletrónico, utilizando 

adequadamente os seguintes sinais de 

pontuação: ponto final, vírgula, ponto de 

interrogação e ponto de exclamação. 

- Planificar, redigir e rever textos curtos com a 

colaboração do professor. 

- Elaborar respostas escritas a questionários e a 

instruções, escrever legivelmente com 

correção (orto)gráfica e com uma gestão 

correta do espaço da página. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

20% 

G
ra

m
á
ti

c
a
 

- Identificar unidades da língua: palavras, 

sílabas, fonemas. 

- Usar regras de flexão em número, com base 

na descoberta de regularidades do 

funcionamento do nome e do adjetivo.  

- Reconhecer o nome próprio. 

- Fazer concordar o adjetivo com o nome em 

género. 

- Descobrir e compreender o significado de 

palavras pelas múltiplas relações que podem 

estabelecer entre si. 

- Descobrir o significado de palavras 

desconhecidas a partir do contexto verbal e 

não-verbal. 

- Usar, com intencionalidade, conectores de 

tempo, de causa, de maior frequência na 

formação de frases complexas. 

- Conhecer regras de correspondência fonema-

grafema e de utilização dos sinais de 

pontuação (frase simples). 

A; B; C; D; 

F; G; I; J 
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20% 

E
d
u
c
a
ç
ã
o
 L

it
e
rá

ri
a
 

- Manifestar ideias, emoções e apreciações 

geradas pela escuta ativa de obras literárias e 

textos da tradição popular. 

- Revelar curiosidade e emitir juízos valorativos 

face aos textos ouvidos. 

- Reconhecer rimas e outras repetições de sons 

em poemas, trava-línguas e em outros textos 

ouvidos. 

- Antecipar o(s) tema(s) com base em noções 

elementares de género (contos de fada, 

lengalengas, poemas, etc.), em elementos do 

paratexto e nos textos visuais (ilustrações). 

- Compreender textos narrativos (sequência de 

acontecimentos, intenções e emoções de 

personagens, tema e assunto; mudança de 

espaço) e poemas. 

- Antecipar o desenvolvimento da história por 

meio de inferências reveladoras da 

compreensão de ideias, de eventos e de 

personagens. 

- Distinguir ficção de não ficção. 

- (Re)contar histórias. 

 - Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, 

lengalengas e poemas memorizados, de modo a 

incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da 

entoação e expressão facial. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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Matemática – 1.º ano 
D

o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Temas Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

36% 

N
ú
m

e
ro

s 
e
 O

p
e
ra

ç
õ
e
s 

- Ler e representar números no sistema de 

numeração decimal até 100 e identificar o 

valor posicional de um algarismo. 

- Efetuar contagens progressivas e 

regressivas, com e sem recurso a materiais 

manipuláveis (incluindo contagens de 2 em 

2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10), e registar as 

sequências numéricas obtidas, identificando 

e dando exemplos de números pares e 

ímpares. 

- Reconhecer e memorizar factos básicos da 

adição e da subtração e calcular com os 

números inteiros não negativos recorrendo à 

representação horizontal do cálculo, em 

diferentes situações e usando diversas 

estratégias que mobilizem relações 

numéricas e propriedades das operações. 

- Reconhecer e utilizar diferentes 

representações para o mesmo número e 

relacioná-las. 

- Comparar e ordenar números, e realizar 

estimativas plausíveis de quantidades e de 

somas e diferenças, com e sem recurso a 

material concreto. 

- Reconhecer e descrever regularidades em 

sequências e em tabelas numéricas, formular 

conjeturas e explicar como são geradas essas 

regularidades. 

- Conceber e aplicar estratégias na resolução 

de problemas com números naturais, em 

contextos matemáticos e não matemáticos, 

e avaliar a plausibilidade dos resultados. 

- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões. 

- Desenvolver interesse pela Matemática e 

valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

- Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos matemáticos, 

e a capacidade de analisar o próprio trabalho 

e regular a sua aprendizagem. 

- Desenvolver persistência, autonomia e à 

vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Fichas de 

avaliação 

 

Grelhas de 

registo 

 

Trabalhos 

diários:  

-individuais 

- a pares 

- em grupo 

 

Trabalhos 

em projeto 
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32% 

G
e
o
m

e
tr

ia
 e

 M
e
d
id

a
 

- Identificar, interpretar e descrever 

relações espaciais, situando-se no espaço em 

relação aos outros e aos objetos. 

- Identificar e comparar sólidos geométricos, 

reconhecendo semelhanças e diferenças. 

- Identificar polígonos (triângulos, 

quadrados, retângulos) e círculos, nos sólidos 

geométricos. 

- Descrever figuras planas, identificando as 

suas propriedades, e representá-las a partir 

de atributos especificados. 

- Compor e decompor figuras planas, a partir 

de figuras dadas, identificando atributos que 

se mantêm ou que se alteram nas figuras 

construídas. 

- Comparar e ordenar objetos de acordo com 

a grandeza comprimento e medi-los 

utilizando unidades de medida não 

convencionais. 

- Reconhecer e relacionar entre si o valor 

das moedas e notas da Zona Euro, e usá-las 

em contextos diversos. 

- Reconhecer e relacionar entre si, intervalos 

de tempo (dia, semana, mês e ano) e 

identificar a hora como unidade de medida 

de tempo. 

- Conceber e aplicar estratégias na resolução 

de problemas envolvendo a visualização e a 

medida em contextos matemáticos e não 

matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos 

resultados. 

- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões.  

- Desenvolver interesse pela Matemática e 

valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

- Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos matemáticos, 

e a capacidade de analisar o próprio trabalho 

e regular a sua aprendizagem.  

- Desenvolver persistência, autonomia e à 

vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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32% 

O
rg

a
n
iz

a
ç
ã
o
 e

 T
ra

ta
m

e
n
to

 d
e
 D

a
d
o
s 

- Recolher, organizar e representar dados 

qualitativos e quantitativos discretos 

utilizando diferentes representações e 

interpretar a informação representada. 

- Conceber e aplicar estratégias na resolução 

de problemas envolvendo a organização e 

tratamento de dados em contextos 

familiares variados. 

- Exprimir, oralmente e por escrito, 

raciocínios, procedimentos e resultados, 

baseando-se nos dados recolhidos e tratados. 

- Desenvolver interesse pela Matemática e 

valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

- Desenvolver confiança nas suas 

capacidades, nos seus conhecimentos 

matemáticos, a capacidade de analisar o 

próprio trabalho e regular a sua 

aprendizagem. 

- Desenvolver persistência, autonomia e à 

vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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Estudo do Meio – 1.º ano 
D

o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Domínio Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

25% 

S
o
c
ie

d
a
d
e
 

- Conhecer datas e factos significativos da 

sua história individual que concorram para 

a construção do conhecimento de si 

próprio. 

- Estabelecer relações de anterioridade, 

posterioridade e simultaneidade na 

descrição de situações do quotidiano e ou 

da sua história pessoal, numa linha do 

tempo, localizando-as no espaço, através 

de plantas, de mapas e do globo. 

- Estabelecer relações de parentesco 

através de uma árvore genealógica simples, 

ou outros processos, até à terceira 

geração, reconhecendo que existem 

diferentes estruturas familiares, e que, no 

seio da família, os diferentes membros 

poderão desempenhar funções distintas. 

- Relacionar as atividades exercidas por 

alguns membros da comunidade familiar ou 

local com as respetivas profissões. 

- Associar os principais símbolos nacionais 

(hino e bandeira) à sua nacionalidade, 

desenvolvendo o sentido de pertença. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Fichas de 

avaliação 

 

Grelhas de 

registo 

 

Trabalhos 

diários:  

-individuais 

- a pares 

- em grupo 

 

Trabalhos 

em projeto 
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25% 

N
a
tu

re
z
a
 

- Verificar alterações morfológicas que se 

vão operando ao longo das etapas da vida 

humana, comparando aspetos decorrentes 

de parâmetros como: sexo, idade, 

dentição, etc. 

- Identificar situações e comportamentos 

de risco para a saúde e segurança 

individual e coletiva em diversos contextos 

(casa, rua, escola e meio aquático) e 

propor medidas de proteção adequadas. 

- Identificar os fatores que concorrem para 

o bem-estar físico e psicológico, individual 

e coletivo, desenvolvendo rotinas diárias de 

higiene pessoal, alimentar, do vestuário e 

dos espaços de uso coletivo. 

- Reconhecer as implicações das condições 

atmosféricas diárias, no seu quotidiano. 

- Reconhecer a desigual repartição entre os 

continentes e os oceanos, localizando no 

globo terrestre as áreas emersas 

(continentes) e imersas (oceanos). 

- Localizar em mapas, por exemplo digitais, 

o local de nascimento, de residência, a sua 

escola e o itinerário entre ambas, 

compreendendo que o espaço pode ser 

representado. 

- Comunicar ideias e conhecimentos 

relativos a lugares, regiões e 

acontecimentos, utilizando linguagem 

icónica e verbal, constatando a sua 

diversidade. 

- Reconhecer a existência de diversidade 

entre seres vivos de grupos diferentes e 

distingui-los de formas não vivas. 

- Reconhecer a importância do Sol para a 

existência de vida na Terra. 

- Reconhecer que os seres vivos têm 

necessidades básicas, distintas, em 

diferentes fases do seu desenvolvimento. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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T
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- Reconhecer que a tecnologia responde a 

necessidades e a problemas do quotidiano 

(rede elétrica, canalização de água, 

telecomunicações, etc.). 

- Realizar experiências em condições de 

segurança, seguindo os procedimentos 

experimentais. 

- Saber manusear materiais e objetos do 

quotidiano, em segurança, explorando 

relações lógicas de forma e de função 

(tesoura, agrafador, furador, espremedor, 

talheres, etc.). 

- Identificar as propriedades de diferentes 

materiais (ex.: forma, textura, cor, sabor, 

cheiro, brilho, flutuabilidade, 

solubilidade), agrupando-os de acordo com 

as suas características, e relacionando-os 

com as suas aplicações. 

- Agrupar, montar, desmontar, ligar, 

sobrepor etc., explorando objetos 

livremente. 

- Identificar atividades humanas que 

envolvem transformações tecnológicas no 

mundo que o rodeia. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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25% 

S
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c
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d
a
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e
/
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a
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a
/
 T
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n
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g
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- Desenhar mapas e itinerários simples de 

espaços do seu quotidiano, utilizando 

símbolos, cores ou imagens na identificação 

de elementos de referência. 

- Relacionar espaços da sua vivência com 

diferentes funções, estabelecendo relações 

de identidade com o espaço. 

- Localizar, com base na observação direta 

e indireta, elementos naturais e humanos 

da paisagem do local onde vive, tendo 

como referência a posição do observador e 

de outros elementos da paisagem. 

- Saber colocar questões, levantar 

hipóteses, fazer inferências, comprovar 

resultados e saber comunicar, 

reconhecendo como se constrói o 

conhecimento. 

- Manifestar atitudes de respeito, de 

solidariedade, de cooperação, de 

responsabilidade, na relação com os que 

lhe são próximos. 

- Saber atuar em situações de emergência, 

recorrendo ao número europeu de 

emergência médica (112). 

- Manifestar atitudes positivas conducentes 

à preservação do ambiente próximo sendo 

capaz de apresentar propostas de 

intervenção, nomeadamente 

comportamentos que visem os três “R”. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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Educação Artística – 1.º ano 

 Ponderação Domínio Aprendizagens Essenciais 

Descritores 
* 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos de 
Avaliação 

A
rt

e
s 

V
is

u
a
is

 

8% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Observar os diferentes universos visuais, 

tanto do património local como global 

(obras e artefactos de arte – pintura, 

escultura, desenho, assemblage, colagem, 

fotografia, instalação, land´art, banda 

desenhada, design, arquitetura, 

artesanato, multimédia, linguagens 

cinematográficas, entre outros), 

utilizando um vocabulário específico e 

adequado. 

- Mobilizar a linguagem elementar das 

artes visuais (cor, forma, linha, textura, 

padrão, proporção e desproporção, plano, 

luz, espaço, volume, movimento, ritmo, 

matéria, entre outros), integrada em 

diferentes contextos culturais 

(movimentos artísticos, épocas e 

geografias). A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

diários 

 

Trabalhos em 

projeto 

8% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Dialogar sobre o que vê e sente, de 

modo a construir múltiplos discursos e 

leituras da(s) realidade(s). 

- Compreender a intencionalidade dos 

símbolos e dos sistemas de comunicação 

visual. 

- Apreciar as diferentes manifestações 

artísticas e outras realidades visuais. 

- Perceber as razões e os processos para o 

desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher, 

sintetizar, tomar decisões, argumentar e 

formar juízos críticos. 

- Captar a expressividade contida na 

linguagem das imagens e/ou outras 

narrativas visuais. 

- Transformar os conhecimentos 

adquiridos em novos modos de apreciação 

do mundo, através da comparação de 

imagens e/ou objetos. 
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9% 

E
x
p
e
ri

m
e
n
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ç
ã
o
 e
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ri

a
ç
ã
o
 

- Integrar a linguagem das artes visuais, 

assim como várias técnicas de expressão 

(pintura; desenho - incluindo esboços, 

esquemas e itinerários; técnica mista; 

assemblage; land´art; escultura; 

maqueta; fotografia, entre outras) nas 

suas experimentações: físicas e/ou 

digitais. 

- Experimentar possibilidades expressivas 

dos materiais (carvão vegetal, pasta de 

modelar, barro, pastel seco, tinta 

cenográfica, pincéis e trinchas, rolos, 

papéis de formatos e características 

diversas, entre outros) e das diferentes 

técnicas, adequando o seu uso a 

diferentes contextos e situações. 

- Escolher técnicas e materiais de acordo 

com a intenção expressiva das suas 

produções plásticas. 

- Manifestar capacidades expressivas e 

criativas nas suas produções plásticas, 

evidenciando os conhecimentos 

adquiridos. 

- Utilizar vários processos de registo de 

ideias (ex.: diários gráficos), de 

planeamento (ex.: projeto, portfólio) e de 

trabalho (ex.: individual, em grupo e em 

rede). 

- Apreciar os seus trabalhos e os dos 

colegas, mobilizando diferentes critérios 

de argumentação. 
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E
x
p
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ã
o
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m

á
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a
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o
 

8% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Identificar diferentes estilos e géneros 

convencionais de teatro (comédia, drama, 

etc.). 

- Reconhecer a dimensão multidisciplinar 

do teatro, identificando relações com 

outras artes e áreas de conhecimento. 

- Analisar os espetáculos/performances, 

recorrendo a vocabulário adequado e 

específico e articulando o conhecimento 

de aspetos contextuais (relativos ao 

texto, à montagem, ao momento da 

apresentação, etc.) com uma 

interpretação pessoal. 

- Identificar, em manifestações 

performativas, personagens, cenários, 

ambientes, situações cénicas, problemas 

e soluções da ação dramática. 

- Reconhecer diferentes formas de um 

ator usar a voz (altura, ritmo, 

intensidade) e o corpo (postura, gestos, 

expressões faciais) para caracterizar 

personagens e ambiências. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

diários 

 

Trabalhos em 

projeto 

8% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Distinguir, pela experimentação e pela 

reflexão, jogo dramático, improvisação e 

representação. 

- Reconhecer, em produções próprias ou 

de outrem, as especificidades formais do 

texto dramático convencional: estrutura - 

monólogo ou diálogo; segmentação - 

cenas, atos, quadros, etc.; componentes 

textuais - falas e didascálias. 

- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer 

relação entre acontecimentos da vida real 

e as situações dramáticas desenvolvidas 

em aula. 
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9% 

E
x
p
e
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n
ta

ç
ã
o
 e
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ri

a
ç
ã
o
 

- Explorar as possibilidades motoras e 

expressivas do corpo em diferentes 

atividades (de movimento livre ou 

orientado, criação de personagens, etc.). 

- Adequar as possibilidades expressivas da 

voz a diferentes contextos e situações de 

comunicação, tendo em atenção a 

respiração, aspetos da técnica vocal 

(articulação, dicção, projeção, etc.). 

- Transformar o espaço com recurso a 

elementos plásticos/cenográficos e 

tecnológicos produtores de signos 

(formas, imagens, luz, som, etc.). 

- Transformar objetos (adereços, formas 

animadas, etc.), experimentando 

intencionalmente diferentes materiais e 

técnicas (recurso a partes articuladas, 

variação de cor, forma e volume, etc.) 

para obter efeitos distintos. 

- Construir personagens, em situações 

distintas e com diferentes finalidades. 

- Produzir, sozinho e em grupo, pequenas 

cenas a partir de dados reais ou fictícios, 

através de processos espontâneos e/ou 

preparados, antecipando e explorando 

intencionalmente formas de “entrada”, 

de progressão na ação e de “saída”. 

- Defender, oralmente e/ou em situações 

de prática experimental, as opções de 

movimento e escolhas vocais utilizados 

para comunicar uma ideia. 
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D
a
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8% 

A
p
ro

p
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a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Distinguir diferentes possibilidades de 

movimentação do Corpo (na totalidade, 

pelas partes, superfícies ou articulações) 

através de movimentos locomotores e não 

locomotores (passos, deslocamentos, 

gestos, equilíbrios, quedas, posturas, 

voltas, saltos), diferentes formas de 

ocupar/evoluir no Espaço (próprio ou 

partilhável: no lugar, utilizando 

trajetórias - curvilíneas e retilíneas, 

direções - frente, trás, cima, baixo, lado 

esquerdo, direito e diagonais, planos - 

frontal, sagital, horizontal, níveis - 

superior, médio e inferior, 

volumes/dimensão - grande e pequeno, 

extensão - longe, perto), ou na 

organização da forma (uníssono; com 

início, meio e fim; sintonia/oposição). 

- Adequar movimentos do corpo com 

estruturas rítmicas marcadas pelo 

professor, integrando diferentes 

elementos do Tempo (pulsação, 

velocidade, duração, longo/curto, 

rápido/sustentado, padrões rítmicos) e da 

Dinâmica (pesado/leve, forte/fraco). 

- Utilizar movimentos do Corpo com 

diferentes Relações: entre os diversos 

elementos do movimento, com os outros - 

a par, em grupo, destacando a 

organização espacial (à roda, em colunas, 

em filas), o tipo de conexão a estabelecer 

com o movimento (a imitar, em espelho, 

em oposição, em colaboração), com 

diferentes objetos (bolas, carteiras, 

cadeiras, peças de vestuário, etc.) e 

ambiências várias do concreto/literal ao 

abstrato pela exploração do imaginário 

(interior/exterior, como se andasse sobre: 

areia, lama, neve/fogo, etc.). 

- Identificar diferentes estilos e géneros 

do património cultural e artístico, através 

da observação de diversas manifestações 

artísticas (dança clássica, danças 

tradicionais - nacionais e internacionais, 

danças sociais, danças de rua, dança 

moderna/contemporânea, etc.), em 

diversos contextos. 

- Relacionar a apresentação de obras de 

dança com o património cultural e 

artístico, compreendendo e valorizando as 

diferenças enquanto fator de identidade 

social e cultural. 

Contextualizar conceitos fundamentais 

dos universos coreográficos/performativos 

(ensaio, ensaio geral, espetáculo, palco, 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

diários 

 

Trabalhos em 

projeto 
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- Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos 

de vida saudável, melhoria da autoestima, 

etc.) e valor do desempenho artístico 

(social, cultural) e interagir com os 

colegas e professor sobre as experiências 

de dança, argumentando as suas opiniões 

e aceitando as dos outros. 

- Interpretar o seu papel coreográfico, 

mobilizando o vocabulário desenvolvido, 

através de um desempenho expressivo-

formal, em consonância com os contextos 

e os materiais da intervenção 

performativa, pela adequação entre o 

domínio dos princípios de movimento 

envolvidos e a expressividade inerente à 

interpretação. 

- Interagir com os colegas, no sentido da 

procura do sucesso pessoal e o do grupo, 

na apresentação da performance, e com 

as audiências, recebendo e aceitando as 

críticas. 

- Emitir apreciações e críticas pessoais 

sobre trabalhos de dança observados em 

diferentes contextos (sala de aula, escola, 

vídeos, espetáculos de diferentes estilos), 

mobilizando o vocabulário e 

conhecimentos desenvolvidos para a 

explicitação dos aspetos que considerar 

mais significativos (o que mais gostou, 

sugestão de melhoria, o que aprendeu de 

novo, por exemplo). 
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- Recriar sequências de movimentos a 

partir de temáticas, situações do 

quotidiano, solicitações do professor, 

ideias suas ou dos colegas com diferentes 

formas espaciais e/ou estruturas rítmicas, 

evidenciando capacidade de exploração e 

de composição. 

- Construir, de forma individual e/ou em 

grupo, sequências dançadas/pequenas 

coreografias a partir de estímulos vários 

(visuais, auditivos, táteis, olfativos), 

ações e/ou temas (solicitados pelo 

professor ou fictícios, histórias, imagens, 

vídeos, situações problema) mobilizando 

os materiais coreográficos desenvolvidos. 

- Criar, de forma individual ou em grupo, 

pequenas sequências de movimento e/ou 

composições coreográficas a partir de 

dados concretos ou abstratos, em 

processos de improvisação (livre ou 

parcialmente condicionada) e composição 

(antecipando intencionalmente formas de 

entrada, progressão na ação, e de 

finalização, ensaiadas para posterior 

reprodução/apresentação). 

- Apresentar soluções diversificadas na 

exploração, improvisação, transformação, 

seleção e composição de 

movimentos/sequências de movimentos 

para situações problema propostas, 

sugeridas por si e/ou colegas, ou em 

sequência de estímulos (visuais, 

cinestésicos, auditivos, etc.). 

- Inventar símbolos gráficos (linhas, 

pontos, figuras ou formas desenhadas), 

não convencionais, para representação de 

algumas sequências de dança (posição do 

corpo, evolução no espaço, organização 

relacional, etc.). 
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- Experimentar sons vocais (voz falada, 

voz cantada) de forma a conhecer as 

potencialidades da voz como instrumento 

musical. 

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, 

objetos do quotidiano, instrumentos 

musicais) de forma a conhecê-las como 

potencial musical. 

- Improvisar, a solo ou em grupo, 

pequenas sequências melódicas, rítmicas 

ou harmónicas a partir de ideias musicais 

ou não musicais (imagens, textos, 

situações do quotidiano, etc.). 

- Criar, sozinho ou em grupo, ambientes 

sonoros, pequenas peças musicais, ligadas 

ao quotidiano e ao imaginário, utilizando 

diferentes fontes sonoras. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

diários 

 

Trabalhos em 

projeto 

8% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Interpretar rimas, trava-línguas, 

lengalengas, etc., usando a voz (cantada 

ou falada) com diferentes 

intencionalidades expressivas. 

- Cantar, a solo e em grupo, da sua 

autoria ou de outros, canções com 

características musicais e culturais 

diversificadas, demonstrando 

progressivamente qualidades técnicas e 

expressivas. 

- Tocar, a solo e em grupo, as suas 

próprias peças musicais ou de outros, 

utilizando instrumentos musicais, 

convencionais e não convencionais, de 

altura definida e indefinida. 

- Realizar sequências de movimentos 

corporais em contextos musicais 

diferenciados. 

- Comunicar através do movimento 

corporal de acordo com propostas 

musicais diversificadas. 

- Apresentar publicamente atividades 

artísticas em que se articula a música com 

outras áreas do conhecimento. 
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9% 
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o
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ç
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- Comparar características rítmicas, 

melódicas, harmónicas, dinâmicas, 

formais tímbricas e de textura em 

repertório de referência, de épocas, 

estilos e géneros diversificados. 

- Utilizar vocabulário e simbologias 

convencionais e não convencionais para 

descrever e comparar diversos tipos de 

sons e peças musicais de diferentes estilos 

e géneros. 

- Pesquisar diferentes interpretações 

escutadas e observadas em espetáculos 

musicais (concertos, bailados, teatros 

musicais e outros) ao vivo ou gravados, de 

diferentes tradições e épocas, utilizando 

vocabulário apropriado. 

- Partilhar, com os pares, as músicas do 

seu quotidiano e debater sobre os 

diferentes tipos de música. 

- Produzir, sozinho ou em grupo, material 

escrito, audiovisual e multimédia ou 

outro, utilizando vocabulário apropriado, 

reconhecendo a música como construção 

social, património e fator de identidade 

cultural. 

 
 

Educação Física – 1.º ano 

D
o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Organizador Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

50% 

P
e
rí

c
ia

s 
e
 M

a
n
ip

u
la

ç
õ
e
s 

- LANÇAR uma bola em precisão a um 

alvo fixo, por baixo e por cima, com 

cada uma e ambas as mãos. 

- RECEBER a bola com as duas mãos, 

após lançamento à parede, evitando 

que caia ou toque outra parte do 

corpo. 

- RODAR o arco no solo, segundo o eixo 

vertical, saltando para dentro dele 

antes que finalize a sua rotação. 

- Manter uma bola de espuma no ar, de 

forma controlada, com TOQUES DE 

RAQUETE, com e sem ressalto da bola 

no chão. 

- DRIBLAR com cada uma das mãos, em 

deslocamento, controlando a bola para 

manter a direção desejada. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 
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50% 
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e
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q
u
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- RASTEJAR deitado dorsal e ventral, 

em todas as direções, movimentando-

se com o apoio das mãos e ou dos pés. 

- ROLAR sobre si próprio em posições 

diferentes, nas principais direções e 

nos dois sentidos. 

- Fazer CAMBALHOTA à frente 

(engrupada), num plano inclinado, 

mantendo a mesma direção durante o 

enrolamento. 

- SALTAR sobre obstáculos de alturas e 

comprimentos variados, com chamada 

a um pé e a «pés juntos», com receção 

equilibrada no solo. 

- SALTAR para um plano superior (mesa 

ou plinto), após chamada a pés juntos, 

apoiando as mãos para se sentar, ou 

apoiar os pés, ou os joelhos. 

- CAIR voluntariamente, no colchão e 

no solo, partindo de diferentes 

posições, rolando para amortecer a 

queda (sem apoiar as mãos para travar 

o movimento). 

- SALTAR de um plano superior com 

receção equilibrada no colchão. 

- SUBIR E DESCER o espaldar, 

percorrendo os degraus 

alternadamente com um e com o outro 

pé e com uma e outra mão. 

 
 
 

(*) A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de 

problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - 

Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade 

estética e artística; I - Saber cientifico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 
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Critérios de avaliação por anos de escolaridade e por disciplinas curriculares – 2.º ano 
 

Português – 2.º ano 

D
o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Domínios Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

25% 

O
ra

li
d
a
d
e
 

Compreensão  

 - Identificar intenções comunicativas de textos 

orais, designadamente perguntas, afirmações, 

exclamações apreciativas, ordens, pedidos. 

- Selecionar informação relevante em função 

dos objetivos de escuta e registá-la por meio 

de técnicas diversas.  

Expressão 

- Falar com clareza e articular de modo 

adequado as palavras.  

- Usar a palavra na sua vez e empregar formas 

de tratamento adequadas na interação oral, 

com respeito pelos princípios de cooperação e 

cortesia. 

- Variar adequadamente a prosódia e o ritmo 

discursivo em função da finalidade 

comunicativa. 

- Formular perguntas, pedidos e respostas a 

questões considerando a situação e o 

interlocutor.  

- Planear, produzir e avaliar os seus próprios 

textos.  

- Recontar histórias e narrar situações vividas e 

imaginadas.  

- Representar diferentes papéis comunicativos 

em jogos de simulação e dramatizações. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
Fichas de 

avaliação 

 

Grelhas de 

registo 

 

Trabalhos 

diários:  

-individuais 

- a pares 

- em grupo 

 

Trabalhos 

em projeto 

20% 

L
e
it

u
ra

 

- Associar a cada letra do alfabeto as respetivas 

formas maiúscula e minúscula. 

- Compreender o sentido de textos com 

características narrativas e descritivas, 

associados a finalidades diferentes (lúdicas, 

estéticas, informativas).  

- Mobilizar as suas experiências e saberes no 

processo de construção de sentidos do texto.  

- Identificar informação explícita no texto.  

- Identificar e referir o essencial de textos 

lidos. 

- Ler com articulação correta, entoação e 

velocidade adequadas ao sentido dos textos.  

- Recriar pequenos textos em diferentes formas 

de expressão (verbal, gestual, corporal, 

musical, plástica). 

A; B; C; D; 

F; G; H; I; 

J 
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20% 

E
sc

ri
ta

 

- Representar por escrito os fonemas através 

dos respetivos grafemas e dígrafos, incluindo os 

casos que dependem de diferentes posições dos 

fonemas ou dos grafemas na palavra. Indicar as 

possibilidades de representar na escrita as 

relações fonema–grafema e grafema–fonema 

mais frequentes.  

- Escrever corretamente palavras com todos os 

tipos de sílabas, com utilização correta dos 

acentos gráficos e do til.  

- Escrever textos curtos com diversas 

finalidades (narrar, informar, explicar).  

- Redigir textos coerentes e coesos com recurso 

a elementos como a concordância entre 

constituintes, a correlação de tempos verbais, 

a dramatizada sinonímia e a pronominalização. 

- Articular segmentos do texto através do 

emprego de elementos gramaticais que 

marcam relações de tempo e causa.  

- Utilizar o ponto final na delimitação de frases 

e a vírgula em enumerações e em mecanismos 

de coordenação.  

- Proceder à revisão de texto, individualmente 

ou em grupo após discussão de diferentes 

pontos de vista. 

A; B; C; D; 

F; G; H; I; 

J 
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25% 

G
ra

m
á
ti

c
a
 

- Classificar as palavras quanto ao número de 

sílabas (palavra escrita). 

- Identificar e distinguir sílaba tónica de átona. 

Identificar a classe das palavras: determinante 

artigo, nome (próprio e comum), adjetivo, 

verbo, pronome pessoal e interjeição.  

- Reconhecer diferentes processos para formar 

o feminino dos nomes e adjetivos. 

- Reconhecer a flexão nominal e adjetival 

quanto ao número. Conhecer a forma do 

infinitivo dos verbos. 

- Conhecer as estruturas de coordenação 

copulativa e disjuntiva.  

- Usar de modo intencional e com adequação 

conectores de tempo, de causa, de explicação 

e de contraste de maior frequência, em textos 

narrativos e de opinião. 

- Depreender o significado de palavras a partir 

da sua ocorrência nas diferentes áreas 

disciplinares curriculares. 

- Associar significados conotativos a palavras 

e/ou expressões que não correspondam ao 

sentido literal. 

- Desenvolver o conhecimento lexical, passivo e 

ativo.  

- Mobilizar adequadamente as regras de 

ortografia, ao nível da correspondência 

grafema-fonema e da utilização dos sinais de 

escrita (diacríticos, incluindo os acentos; sinais 

gráficos e sinais de pontuação). 

A; B; C; D; 

F; G; I; J 
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10% 

E
d
u
c
a
ç
ã
o
 L

it
e
rá

ri
a
 

- Ouvir ler obras literárias e textos da tradição 

popular.  

- Ler narrativas e poemas adequados à idade, 

por iniciativa própria ou de outrem.  

- Antecipar o(s) tema(s) com base em noções 

elementares de género (contos de fada, 

lengalengas, poemas, etc.) em elementos do 

paratexto e nos textos visuais (ilustrações).   

- Compreender narrativas literárias (temas, 

experiências e valores). 

- Explicitar o sentido dos poemas escutados ou 

lidos.  

- (Re)contar histórias.  

- Valorizar a diversidade cultural dos textos 

(ouvidos ou lidos). 

- Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, 

lengalengas e poemas memorizados, de modo a 

incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da 

entoação e expressão facial.   

- Manifestar preferências, de entre textos 

lidos, e explicar as reações derivadas da 

leitura. 

- Selecionar livros para leitura pessoal, 

apresentando as razões das suas escolhas.  

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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Matemática – 2.º ano 
D

o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Temas Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

40% 

N
ú
m

e
ro

s 
e
 O

p
e
ra

ç
õ
e
s 

- Ler e representar números no sistema de 

numeração decimal até 1000 e identificar o 

valor posicional de um algarismo. 

- Identificar e dar exemplos de números 

pares e ímpares. 

- Reconhecer e memorizar factos básicos das 

operações e calcular com os números 

inteiros não negativos recorrendo à 

representação horizontal do cálculo, em 

diferentes situações e usando diversas 

estratégias que mobilizem relações 

numéricas e propriedades das operações. 

- Reconhecer e utilizar diferentes 

representações para o mesmo número e 

relacioná-las. 

- Comparar e ordenar números, e realizar 

estimativas plausíveis de quantidades e de 

somas, diferenças e produtos, com e sem 

recurso a material concreto. 

- Reconhecer frações unitárias como 

representações de uma parte de um todo 

dividido em partes iguais, em diferentes 

contextos, e dar exemplos.  

- Conceber e aplicar estratégias na resolução 

de problemas com números naturais, em 

contextos matemáticos e não matemáticos, 

e avaliar a plausibilidade dos resultados. 

- Reconhecer e descrever regularidades em 

sequências e em tabelas numéricas, formular 

conjeturas e explicar como são geradas essas 

regularidades. 

- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões. 

- Desenvolver interesse pela Matemática e 

valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade 

humana e social.  

- Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos matemáticos, 

e a capacidade de analisar o próprio trabalho 

e regular a sua aprendizagem. 

- Desenvolver persistência, autonomia e à-

vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade.  

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Fichas de 

avaliação 

 

Grelhas de 

registo 

 

Trabalhos 

diários:  

-individuais 

- a pares 

- em grupo 

 

Trabalhos 

em projeto 
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30% 

G
e
o
m

e
tr

ia
 e

 M
e
d
id

a
 

- Identificar, interpretar e descrever 

relações espaciais, situando-se no espaço em 

relação aos outros e aos objetos. 

- Identificar e comparar sólidos geométricos, 

reconhecendo semelhanças e diferenças, e 

identificando polígonos (triângulos, 

quadrados, retângulos, pentágonos e 

hexágonos) e círculos nesses sólidos. 

- Descrever figuras planas, identificando as 

suas propriedades, e representá-las a partir 

de atributos especificados.  

- Compor e decompor figuras planas, a partir 

de figuras dadas, identificando atributos que 

se mantêm ou que se alteram nas figuras 

construídas 

- Comparar e ordenar objetos de acordo com 

diferentes grandezas (comprimento, massa, 

capacidade e área) identificando e utilizando 

unidades de medida convencionais e não 

convencionais. 

- Reconhecer e relacionar entre si o valor 

das moedas e notas da Zona Euro, e usá-las 

em contextos diversos. 

- Reconhecer e relacionar entre si intervalos 

de tempo (hora, dia, semana, mês e ano) 

- Conceber e aplicar estratégias na resolução 

de problemas envolvendo a visualização e a 

medida em contextos matemáticos e não 

matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos 

resultados. 

- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões. 

- Desenvolver interesse pela Matemática e 

valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

- Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos matemáticos, 

e a capacidade de analisar o próprio trabalho 

e regular a sua aprendizagem. 

- Desenvolver persistência, autonomia e à-

vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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30% 

O
rg

a
n
iz

a
ç
ã
o
 e

 T
ra

ta
m

e
n
to

 d
e
 D

a
d
o
s 

- Recolher, organizar e representar dados 

qualitativos e quantitativos discretos 

utilizando diferentes representações e 

interpretar a informação representada. 

- Resolver problemas envolvendo a 

organização e tratamento de dados em 

contextos familiares variados. 

- Comunicar raciocínios, procedimentos e 

resultados baseando-se nos dados recolhidos 

e tratados.  

- Desenvolver interesse pela Matemática e 

valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade 

humana e social.  

- Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos matemáticos, 

e a capacidade de analisar o próprio trabalho 

e regular a sua aprendizagem. 

- Desenvolver persistência, autonomia e à-

vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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Estudo do Meio – 2.º ano 
D

o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Domínio Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

25% 

S
o
c
ie

d
a
d
e
 

- Reconhecer a importância de fontes 

documentais na construção do 

conhecimento do seu passado pessoal e 

familiar (Registo de Nascimento, Cartão de 

Cidadão, Boletim Individual de Saúde, 

Registo de Vacinações, fotografias pessoais, 

álbuns, etc.).  

- Reconhecer datas, factos e locais 

significativos para a história pessoal ou das 

pessoas que lhe são próximas, localizando-

os em mapas ou plantas e numa linha de 

tempo.  

- Relacionar instituições e serviços que 

contribuem para o bem-estar das 

populações com as respetivas atividades e 

funções.  

- Reconhecer a importância do diálogo, da 

negociação e do compromisso na resolução 

pacífica de situações de conflito.  

- Reconhecer as múltiplas pertenças de 

cada pessoa a diferentes grupos e 

comunidades.   

- Reconhecer influências de outros países e 

culturas em diversos aspetos do seu dia a 

dia (alimentação, vestuário, música, 

comunicação, etc.). 

- Valorizar a aplicação dos direitos 

consagrados na Convenção sobre os Direitos 

da Criança. 

A; B; C; D; 

G; I; J 

Fichas de 

avaliação 

 

Grelhas de 

registo 

 

Trabalhos 

diários:  

-individuais 

- a pares 

- em grupo 

 

Trabalhos 

em projeto 
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25% 

N
a
tu

re
z
a
 

- Distinguir os principais órgãos - coração, 

pulmões, estômago e rins – em 

representações do corpo humano, 

associando-os à sua principal função vital.        

- Associar os ossos e os músculos à posição, 

ao movimento e ao equilíbrio, 

reconhecendo que o seu bom 

funcionamento implica cuidados específicos 

(postura e atividade física).  

- Refletir sobre comportamentos e 

atitudes, vivenciados ou observados, que 

concorrem para o bem-estar físico e 

psicológico, individual e coletivo.  

- Reconhecer a importância da vacinação e 

do uso correto dos medicamentos, 

nomeadamente dos antibióticos.  

- Identificar situações e comportamentos 

de risco para a saúde e a segurança 

individual e coletiva, propondo medidas de 

prevenção e proteção adequadas. 

- Identificar símbolos informativos 

fundamentais para o consumidor, 

relacionados com a produção e a utilização 

de bens.   

- Localizar Portugal, na Europa e no Mundo, 

em diferentes representações 

cartográficas, reconhecendo as suas 

fronteiras. 

- Caracterizar os estados de tempo típicos 

das estações do ano em Portugal e a sua 

variabilidade.  

- Estabelecer a correspondência entre as 

mudanças de estado físico (evaporação, 

condensação, solidificação, fusão) e as 

condições que as originam, com o ciclo da 

água.   

- Categorizar os seres vivos de acordo com 

semelhanças e diferenças observáveis 

(animais, tipos de: revestimento, 

alimentação, locomoção e reprodução; 

plantas: tipo de raiz, tipo de caule, forma 

da folha, folha caduca/persistente, cor da 

flor, fruto e semente, etc.).   

- Relacionar as características dos seres 

vivos (animais e plantas), com o seu 

habitat. 

- Relacionar ameaças à biodiversidade dos 

seres vivos com a necessidade de 

desenvolvimento de atitudes responsáveis 

face à Natureza. 

A; B; C; D; 

E; F; H; I; J 
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25% 

T
e
c
n
o
lo

g
ia

 - Distinguir vantagens e desvantagens da 

utilização de recursos tecnológicos 

(analógicos e digitais) do seu quotidiano. 

- Prever as transformações causadas pelo 

aquecimento e arrefecimento de materiais. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

25% 

S
o
c
ie

d
a
d
e
/
 N

a
tu

re
z
a
/
 T

e
c
n
o
lo

g
ia

 

- Elaborar itinerários do quotidiano, em 

plantas simplificadas do seu meio, 

assinalando diferentes elementos naturais e 

humanos. 

- Descrever elementos naturais e humanos 

do lugar onde vive através da recolha de 

informação em várias fontes documentais.  

- Comunicar conhecimentos relativos a 

lugares, regiões e acontecimentos. 

- Representar lugares reais que lhes estão 

próximos no tempo e no espaço. 

- Reconhecer a existência de bens comuns 

à humanidade (água, ar, solo, etc.) e a 

necessidade da sua preservação. 

- Saber colocar questões sobre problemas 

ambientais. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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Educação Artística – 2.º ano 
A

rt
e
s 

V
is

u
a
is

 

Ponderação Domínio Aprendizagens Essenciais 

Descritores 
* 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos de 
Avaliação 

8% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Observar os diferentes universos visuais, 

tanto do património local como global 

(obras e artefactos de arte – pintura, 

escultura, desenho, assemblage, colagem, 

fotografia, instalação, land´art, banda 

desenhada, design, arquitetura, 

artesanato, multimédia, linguagens 

cinematográficas, entre outros), 

utilizando um vocabulário específico e 

adequado. Mobilizar a linguagem 

elementar das artes visuais (cor, forma, 

linha, textura, padrão, proporção e 

desproporção, plano, luz, espaço, 

volume, movimento, ritmo, matéria, 

entre outros), integrada em diferentes 

contextos culturais (movimentos 

artísticos, épocas e geografias). 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

diários 

 

Trabalhos em 

projeto 

8% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Dialogar sobre o que vê e sente, de modo 
a construir múltiplos discursos e leituras 
da(s) realidade(s). Compreender a 
intencionalidade dos símbolos e dos 
sistemas de comunicação visual. Apreciar 
as diferentes manifestações artísticas e 
outras realidades visuais. 
- Perceber as razões e os processos para o 

desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher, 
sintetizar, tomar decisões, argumentar e 
formar juízos críticos. Captar a 
expressividade contida na linguagem das 
imagens e/ou outras narrativas visuais. 
Transformar os conhecimentos adquiridos 
em novos modos de apreciação do mundo, 
através da comparação de imagens e/ou 
objetos.  
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9% 

E
x
p
e
ri

m
e
n
ta

ç
ã
o
 e

 c
ri

a
ç
ã
o
 

- Integrar a linguagem das artes visuais, 
assim como várias técnicas de expressão 
(pintura; desenho - incluindo esboços, 
esquemas e itinerários; técnica mista; 
assemblage; land´art; escultura; maqueta; 
fotografia, entre outras) nas suas 
experimentações: físicas e/ou digitais. 
- Experimentar possibilidades expressivas 

dos materiais (carvão vegetal, pasta de 
modelar, barro, pastel seco, tinta 
cenográfica, pincéis e trinchas, rolos, 
papéis de formatos e características 
diversas, entre outros) e das diferentes 
técnicas, adequando o seu uso a diferentes 
contextos e situações. 
- Escolher técnicas e materiais de acordo 

com a intenção expressiva das suas 
produções plásticas. 
- Manifestar capacidades expressivas e 

criativas nas suas produções plásticas, 
evidenciando os conhecimentos adquiridos. 
- Utilizar vários processos de registo de 

ideias (ex.: diários gráficos), de 
planeamento (ex.: projeto, portfólio) e de 
trabalho (ex.: individual, em grupo e em 
rede). 
- Apreciar os seus trabalhos e os dos 

colegas, mobilizando diferentes critérios 
de argumentação. 

E
x
p
re

ss
ã
o
 D

ra
m

á
ti

c
a
/T

e
a
tr

o
 

8% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Identificar diferentes estilos e géneros 

convencionais de teatro (comédia, drama, 

etc.).  

- Reconhecer a dimensão multidisciplinar 

do teatro, identificando relações com 

outras artes e áreas de conhecimento.  

- Analisar os espetáculos/performances, 

recorrendo a vocabulário adequado e 

específico e articulando o conhecimento 

de aspetos contextuais (relativos ao 

texto, à montagem, ao momento da 

apresentação, etc.) com uma 

interpretação pessoal. 

- Identificar, em manifestações 

performativas, personagens, cenários, 

ambientes, situações cénicas, problemas 

e soluções da ação dramática. 

- Reconhecer diferentes formas de um 

ator usar a voz (altura, ritmo, 

intensidade) e o corpo (postura, gestos, 

expressões faciais) para caracterizar 

personagens e ambiências. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

diários 

 

Trabalhos em 

projeto 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

109 

8% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Distinguir, pela experimentação e pela 

reflexão, jogo dramático, improvisação e 

representação. 

- Reconhecer, em produções próprias ou 

de outrem, as especificidades formais do 

texto dramático convencional: estrutura – 

monólogo ou diálogo; segmentação – 

cenas, atos, quadros, etc.; componentes 

textuais – falas e didascálias. 

- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer 

relação entre acontecimentos da vida real 

e as situações dramáticas desenvolvidas 

em aula.  

9% 

E
x
p
e
ri

m
e
n
ta

ç
ã
o
 e

 c
ri

a
ç
ã
o
 

- Explorar as possibilidades motoras e 

expressivas do corpo em diferentes 

atividades (de movimento livre ou 

orientado, criação de personagens, etc.). 

- Adequar as possibilidades expressivas da 

voz a diferentes contextos e situações de 

comunicação, tendo em atenção a 

respiração, aspetos da técnica vocal 

(articulação, dicção, projeção, etc.).  

- Transformar o espaço com recurso a 

elementos plásticos/cenográficos e 

tecnológicos produtores de signos 

(formas, imagens, luz, som, etc.). 

- Transformar objetos (adereços, formas 

animadas, etc.), experimentando 

intencionalmente diferentes materiais e 

técnicas (recurso a partes articuladas, 

variação de cor, forma e volume, etc.) 

para obter efeitos distintos. 

- Construir personagens, em situações 

distintas e com diferentes finalidades. 

- Produzir, sozinho e em grupo, pequenas 

cenas a partir de dados reais ou fictícios, 

através de processos espontâneos e/ou 

preparados, antecipando e explorando 

intencionalmente formas de “entrada”, 

de progressão na ação e de “saída”. 

- Defender, oralmente e/ou em situações 

de prática experimental, as opções de 

movimento e escolhas vocais utilizados 

para comunicar uma ideia.  
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8% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
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 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Distinguir diferentes possibilidades de 

movimentação do Corpo (na totalidade, 

pelas partes, superfícies ou articulações) 

através de movimentos locomotores e não 

locomotores (passos, deslocamentos, 

gestos, equilíbrios, quedas, posturas, 

voltas, saltos), diferentes formas de 

ocupar/evoluir no Espaço (próprio ou 

partilhável: no lugar, utilizando 

trajetórias - curvilíneas e retilíneas, 

direções - frente, trás, cima, baixo, lado 

esquerdo, direito e diagonais, planos - 

frontal, sagital, horizontal, níveis - 

superior, médio e inferior, 

volumes/dimensão - grande e pequeno, 

extensão - longe, perto), ou na 

organização da forma (uníssono; com 

início, meio e fim; sintonia/oposição). 

- Adequar movimentos do corpo com 

estruturas rítmicas marcadas pelo 

professor, integrando diferentes 

elementos do Tempo (pulsação, 

velocidade, duração, longo/curto, 

rápido/sustentado, padrões rítmicos) e da 

Dinâmica (pesado/leve, forte/fraco). 

- Utilizar movimentos do Corpo com 

diferentes Relações: entre os diversos 

elementos do movimento, com os outros - 

a par, em grupo, destacando a 

organização espacial (à roda, em colunas, 

em filas), o tipo de conexão a estabelecer 

com o movimento (a imitar, em espelho, 

em oposição, em colaboração), com 

diferentes objetos (bolas, carteiras, 

cadeiras, peças de vestuário, etc.) e 

ambiências várias do concreto/literal ao 

abstrato pela exploração do imaginário 

(interior/exterior, como se andasse sobre: 

areia, lama, neve/fogo, etc.). 

- Identificar diferentes estilos e géneros 

do património cultural e artístico, através 

da observação de diversas manifestações 

artísticas (dança clássica, danças 

tradicionais - nacionais e internacionais, 

danças sociais, danças de rua, dança 

moderna/contemporânea, etc.), em 

diversos contextos. 

- Relacionar a apresentação de obras de 

dança com o património cultural e 

artístico, compreendendo e valorizando as 

diferenças enquanto fator de identidade 

social e cultural. 

Contextualizar conceitos fundamentais 

dos universos coreográficos/performativos 

(ensaio, ensaio geral, espetáculo, palco, 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

diários 

 

Trabalhos em 

projeto 
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- Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos 

de vida saudável, melhoria da autoestima, 

etc.) e valor do desempenho artístico 

(social, cultural) e interagir com os 

colegas e professor sobre as experiências 

de dança, argumentando as suas opiniões 

e aceitando as dos outros. 

- Interpretar o seu papel coreográfico, 

mobilizando o vocabulário desenvolvido, 

através de um desempenho expressivo-

formal, em consonância com os contextos 

e os materiais da intervenção 

performativa, pela adequação entre o 

domínio dos princípios de movimento 

envolvidos e a expressividade inerente à 

interpretação. 

- Interagir com os colegas, no sentido da 

procura do sucesso pessoal e o do grupo, 

na apresentação da performance, e com 

as audiências, recebendo e aceitando as 

críticas. 

- Emitir apreciações e críticas pessoais 

sobre trabalhos de dança observados em 

diferentes contextos (sala de aula, escola, 

vídeos, espetáculos de diferentes estilos), 

mobilizando o vocabulário e 

conhecimentos desenvolvidos para a 

explicitação dos aspetos que considerar 

mais significativos (o que mais gostou, 

sugestão de melhoria, o que aprendeu de 

novo, por exemplo). 
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9% 
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- Recriar sequências de movimentos a 

partir de temáticas, situações do 

quotidiano, solicitações do professor, 

ideias suas ou dos colegas com diferentes 

formas espaciais e/ou estruturas rítmicas, 

evidenciando capacidade de exploração e 

de composição. 

- Construir, de forma individual e/ou em 

grupo, sequências dançadas/pequenas 

coreografias a partir de estímulos vários 

(visuais, auditivos, táteis, olfativos), 

ações e/ou temas (solicitados pelo 

professor ou fictícios, histórias, imagens, 

vídeos, situações problema) mobilizando 

os materiais coreográficos desenvolvidos. 

- Criar, de forma individual ou em grupo, 

pequenas sequências de movimento e/ou 

composições coreográficas a partir de 

dados concretos ou abstratos, em 

processos de improvisação (livre ou 

parcialmente condicionada) e composição 

(antecipando intencionalmente formas de 

entrada, progressão na ação, e de 

finalização, ensaiadas para posterior 

reprodução/apresentação). 

- Apresentar soluções diversificadas na 

exploração, improvisação, transformação, 

seleção e composição de 

movimentos/sequências de movimentos 

para situações problema propostas, 

sugeridas por si e/ou colegas, ou em 

sequência de estímulos (visuais, 

cinestésicos, auditivos, etc.). 

- Inventar símbolos gráficos (linhas, 

pontos, figuras ou formas desenhadas), 

não convencionais, para representação de 

algumas sequências de dança (posição do 

corpo, evolução no espaço, organização 

relacional, etc.). 
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8% 
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- Comparar características rítmicas, 

melódicas, harmónicas, dinâmicas, 

formais tímbricas e de textura em 

repertório de referência, de épocas, 

estilos e géneros diversificados. 

- Utilizar vocabulário e simbologias 

convencionais e não convencionais para 

descrever e comparar diversos tipos de 

sons e peças musicais de diferentes estilos 

e géneros.  

- Pesquisar diferentes interpretações 

escutadas e observadas em espetáculos 

musicais (concertos, bailados, teatros 

musicais e outros) ao vivo ou gravados, de 

diferentes tradições e épocas, utilizando 

vocabulário apropriado. 

- Partilhar, com os pares, as músicas do 

seu quotidiano e debater sobre os 

diferentes tipos de música. 

- Produzir, sozinho ou em grupo, material 

escrito, audiovisual e multimédia ou 

outro, utilizando vocabulário apropriado, 

reconhecendo a música como construção 

social, património e fator de identidade 

cultural. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

diários 

 

Trabalhos em 

projeto 

8% 

In
te
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o
 e
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- Interpretar rimas, trava-línguas, 

lengalengas, etc., usando a voz (cantada 

ou falada) com diferentes 

intencionalidades expressivas. 

- Cantar, a solo e em grupo, da sua 

autoria ou de outros, canções com 

características musicais e culturais 

diversificadas, demonstrando 

progressivamente qualidades técnicas e 

expressivas. 

- Tocar, a solo e em grupo, as suas 

próprias peças musicais ou de outros, 

utilizando instrumentos musicais, 

convencionais e não convencionais, de 

altura definida e indefinida. 

- Realizar sequências de movimentos 

corporais em contextos musicais 

diferenciados. 

- Comunicar através do movimento 

corporal de acordo com propostas 

musicais diversificadas. 

- Apresentar publicamente atividades 

artísticas em que se articula a música com 

outras áreas do conhecimento. 
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- Experimentar sons vocais (voz falada, 

voz cantada) de forma a conhecer as 

potencialidades da voz como instrumento 

musical. 

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, 

objetos do quotidiano, instrumentos 

musicais) de forma a conhecê-las como 

potencial musical.  

- Improvisar, a solo ou em grupo, 

pequenas sequências melódicas, rítmicas 

ou harmónicas a partir de ideias musicais 

ou não musicais (imagens, textos, 

situações do quotidiano, etc.).  

- Criar, sozinho ou em grupo, ambientes 

sonoros, pequenas peças musicais, ligadas 

ao quotidiano e ao imaginário, utilizando 

diferentes fontes sonoras. 

 
 

Educação Física – 2.º ano 

D
o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Organizador Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

35% 

P
e
rí

c
ia

s 
e
 

M
a
n
ip

u
la

ç
õ
e
s 

- Realizar ações motoras básicas com 

aparelhos portáteis, segundo uma 

estrutura rítmica, encadeamento ou 

combinação de movimentos, 

conjugando as qualidades da ação 

própria ao efeito pretendido de 

movimentação do aparelho.   

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

35% 

D
e
sl

o
c
a
m

e
n
to

s 
e
 

e
q
u
il
íb

ri
o
s 

- Realizar ações motoras básicas de 

deslocamento, no solo e em aparelhos, 

segundo uma estrutura rítmica, 

encadeamento, ou combinação de 

movimentos, coordenando a sua ação 

para aproveitar as qualidades motoras 

possibilitadas pela situação.   

 30% 

J
o
g
o
s 

- Participar em jogos ajustando a 

iniciativa própria, e as qualidades 

motoras na prestação, às possibilidades 

oferecidas pela situação de jogo e ao 

seu objetivo, realizando habilidades 

básicas e ações técnico-táticas 

fundamentais, com oportunidade e 

correção de movimentos.   

- Realizar ações motoras básicas de 

deslocamento, no solo e em aparelhos, 

segundo uma estrutura rítmica, 

encadeamento, ou combinação de 

movimentos, coordenando a sua ação 

para aproveitar as qualidades motoras 

possibilitadas pela situação.   
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(*) A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de 

problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - 

Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade 

estética e artística; I - Saber cientifico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 

 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

116 

Critérios de avaliação por anos de escolaridade e por disciplinas curriculares – 3.º ano 
 

Português – 3.º ano 

D
o
m

ín
io
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o
g
n
it
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o
 

Ponderação Domínios Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

25% 

O
ra

li
d
a
d
e
 

Compreensão 

- Interpretar o essencial de discursos orais 

sobre temas conhecidos. 

- Identificar, organizar e registar informação 

relevante em função dos objetivos de escuta. 

- Fazer inferências, esclarecer dúvidas, 

identificar diferentes intencionalidades 

comunicativas. 

 Expressão 

- Falar com clareza e articular de modo 

adequado as palavras. 

- Gerir adequadamente a tomada de vez na 

comunicação oral, com respeito pelos 

princípios da cooperação e da cortesia. 

- Usar a palavra com propriedade para expor 

conhecimentos e apresentar narrações. 

- Planear, produzir e avaliar os seus próprios 

textos orais. 

- Detetar semelhanças e diferenças entre o 

texto oral e o texto escrito. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
Fichas de 

Avaliação 

 

Grelhas de 

registo 

 

Trabalhos 

diários: 

individuais; 

a pares; em 

grupo. 

 

Trabalhos de 

projeto 

20% 

L
e
it

u
ra

 

- Ler textos com características narrativas e 

descritivas, associadas a diferentes finalidades 

(informativas, lúdicas, estéticas). 

- Distinguir nos textos características da 

notícia, da carta, do convite e da banda 

desenhada (estruturação, finalidade). 

- Ler textos com entoação e ritmo adequados. 

- Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

- Mobilizar as suas experiências e saberes no 

processo de construção de sentidos do texto. 

- Identificar o tema e o assunto do texto ou de 

partes do texto. 

- Exprimir uma opinião crítica acerca de 

aspetos do texto (do conteúdo e/ou da forma). 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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15% 

E
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ta

 

- Indicar as diferentes possibilidades de 

representar graficamente os fonemas para as 

relações fonema-grafema e grafema-fonema 

mais frequentes. 

- Registar e organizar ideias na planificação de 

textos estruturados com introdução, 

desenvolvimento e conclusão. 

- Redigir textos com utilização correta das 

formas de representação escrita (grafia, 

pontuação e translineação, configuração 

gráfica e sinais auxiliares de escrita). 

- Avaliar os próprios textos com consequente 

aperfeiçoamento. 

- Escrever textos géneros variados, adequados 

a finalidades como narrar e informar, em 

diferentes suportes. 

- Exprimir opiniões e fundamentá-las. 

- Recriar pequenos textos em diferentes 

formas de expressão (verbal, gestual, corporal, 

musical, plástica). 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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- Distinguir sílaba tónica de átona e acento 

prosódico de acento gráfico. 

- Identificar a classe das palavras: 

determinante (possessivo e demonstrativo), 

quantificador numeral e advérbio. 

- Conjugar verbos regulares e irregulares no 

presente, no pretérito perfeito e no futuro do 

modo indicativo. 

- Utilizar apropriadamente os tempos verbais 

para exprimir anterioridade, posterioridade e 

simultaneidade. 

- Manipular diferentes processos para 

expressar noções de grau numa frase, tendo em 

conta os seus valores. 

- Reconhecer a frase a partir dos seus grupos 

constituintes (grupo nominal e grupo verbal) e 

das funções sintáticas centrais (sujeito e 

predicado). 

- Distinguir tipos de frase e o valor afirmativo 

ou negativo dos enunciados. 

- Recorrer de modo intencional e adequado a 

conectores diversificados, em textos orais e 

escritos. 

- Usar frases complexas para exprimir 

sequências (tão que, para que) 

- Depreender o significado de palavras a partir 

da sua análise e a partir das múltiplas relações 

que podem estabelecer entre si. 

- Deduzir significados de palavras como e/ou 

expressões que não correspondam ao sentido 

literal. 

- Conhecer a família de palavras como modo 

de organização do léxico. 

- Mobilizar adequadamente as regras de 

ortografia. 

A; B; C; D; 

F; G; I; J 
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- Ouvir ler obras literárias e textos da tradição 

popular. 

- Ler integralmente narrativas, poemas e texto 

dramático, por iniciativa própria ou de outrem. 

- Antecipar o(s) tema(s) com base em noções 

elementares de género (contos de fada, 

lengalengas, poemas, etc.) em elementos do 

paratexto e em textos visuais (ilustrações). 

- Compreender textos narrativos, poéticos e 

dramáticos, escutados ou lidos. 

- Ler poemas em público, com segurança. 

- Fazer a leitura dramatizada de obras 

literárias. 

- Manifestar ideias, sentimentos e pontos de 

vista suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas. 

- Apresentar obras literárias em público, 

através da leitura de poemas e da 

representação de textos dramáticos. 

- Desenvolver um projeto de leitura que 

implique seleção de obras, a partir de 

preferências do aluno previamente discutidas 

em aula. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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Matemática – 3.º ano 
D
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Ponderação Temas Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

40% 

N
ú
m

e
ro

s 
e
 O

p
e
ra

ç
õ
e
s 

- Ler e representar números no sistema de 

numeração decimal até à centena de milhar, 

identificar o valor posicional de um 

algarismo e relacionar os valores das 

diferentes ordens e classes. 

- Comparar e ordenar números naturais, 

realizar estimativas do resultado de 

operações e avaliar a sua razoabilidade. 

- Reconhecer relações numéricas e 

propriedades das operações e utilizá-las em 

situações de cálculo. 

- Reconhecer e memorizar factos básicos da 

multiplicação e da divisão. 

- Calcular com números racionais não 

negativos na representação decimal, 

recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos. 

- Representar números racionais não 

negativos na forma de fração e decimal, 

estabelecer relações entre as diferentes 

representações e utilizá-los em diferentes 

contextos, matemáticos e não matemáticos. 

- Conceber e aplicar estratégias na 

resolução de problemas com números 

racionais não negativos, em contextos 

matemáticos e não matemáticos, e avaliar a 

plausibilidade dos resultados. 

- Reconhecer regularidades em sequências e 

em tabelas numéricas, e formular e testar 

conjeturas. 

- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões, recorrendo ao 

vocabulário e linguagem próprios da 

matemática (convenções, notações, 

terminologia e simbologia). 

- Desenvolver interesse pela matemática e 

valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

- Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos matemáticos, 

e a capacidade de analisar o próprio trabalho 

e regular a sua aprendizagem. 

- Desenvolver persistência, autonomia e à-

vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Fichas de 

Avaliação 

 

Grelhas de 

registo 

 

Trabalhos 

diários: 

individuais; 

a pares; 

em grupo. 

 

Trabalhos 

de projeto 
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- Desenhar e descrever a posição de 

polígonos (triângulos, quadrados e 

retângulos, pentágonos e hexágonos) 

recorrendo a coordenadas, em grelhas 

quadriculadas. 

- Identificar propriedades de figuras planas 

e de sólidos geométricos e fazer 

classificações, justificando os critérios 

utilizados. 

- Medir comprimentos, áreas, volumes, 

capacidades e massas, utilizando e 

relacionando as unidades de medida do SI e 

fazer estimativas de medidas, em contextos 

diversos. 

- Conceber e aplicar estratégias na 

resolução de problemas envolvendo 

grandezas e propriedades das figuras 

geométricas no plano e no espaço, em 

contextos matemáticos e não matemáticos, 

e avaliar a plausibilidade dos resultados. 

- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões, recorrendo ao 

vocabulário e linguagem próprios da 

matemática (convenções, notações, 

terminologia e simbologia). 

- Desenvolver interesse pela matemática e 

valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

- Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos matemáticos, 

e a capacidade de analisar o próprio trabalho 

e regular a sua aprendizagem. 

- Desenvolver persistência, autonomia e à-

vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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30% 

O
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n
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ã
o
 e

 T
ra

ta
m

e
n
to

 d
e
 D

a
d
o
s 

- Analisar e interpretar informação de 

natureza estatística representada de 

diversas formas. 

- Reconhecer e dar exemplos de 

acontecimentos certos e impossíveis, e 

acontecimentos possíveis (prováveis e pouco 

prováveis). 

- Resolver problemas envolvendo a 

organização e tratamento de dados em 

contextos familiares variados. 

- Planear e conduzir investigações usando o 

ciclo da investigação científica (formular 

questões, escolher métodos de recolha de 

dados, selecionar formas de organização e 

representação de dados, analisar e concluir). 

- Comunicar raciocínios, procedimentos e 

conclusões, utilizando linguagem própria e 

estatística, baseando-se nos dados recolhidos 

e tratados. 

- Desenvolver interesse pela matemática e 

valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

- Desenvolver confiança nas suas 

capacidades e conhecimentos matemáticos, 

e a capacidade de analisar o próprio trabalho 

e regular a sua aprendizagem. 

- Desenvolver persistência, autonomia e à-

vontade em lidar com situações que 

envolvam a Matemática no seu percurso 

escolar e na vida em sociedade. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

 
 

 
 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

123 

 

Estudo do Meio – 3.º ano 
D

o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Domínio Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

30% 

S
o
c
ie

d
a
d
e
 

- Reconhecer as unidades de tempo: 

década, século e milénio e as referências 

temporais a.C. e d.C. 

- Relacionar datas e factos importantes 

para a compreensão da história local 

(origem da povoação, batalhas, lendas 

históricas, personagens/personalidades 

históricas, feriado municipal). 

- Reconhecer vestígios do passado local: 

construções; instrumentos antigos e 

atividades a que estavam ligados; costumes 

e tradições. 

- Reconstituir o passado de uma instituição 

local (escola, autarquia, instituições 

religiosas, associações, etc.), recorrendo a 

fontes orais e documentais. 

- Reconhecer e valorizar a diversidade de 

etnias e culturas existentes na sua 

comunidade. 

- Identificar alguns Estados Europeus, 

localizando-os no mapa da Europa. 

- Reconhecer a existência de semelhanças 

e diferenças entre os diversos povos 

europeus, valorizando a sua diversidade. 

- Reconhecer casos de desrespeito dos 

direitos consagrados na Convenção sobre os 

Direitos da Criança, sabendo como atuar 

em algumas situações, nomeadamente que 

pode recorrer ao apoio de um adulto. 

A; B; C; D; 

G; H; I; J 

Fichas de 

Avaliação 

 

Grelhas de 

registo 

 

Trabalhos 

diários: 

individuais; 

a pares; 

em grupo. 

 

Trabalhos 

de projeto 
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20% 

N
a
tu

re
z
a
 

- Conhecer procedimentos adequados em 

situação de queimaduras, hemorragias, 

distensões, fraturas, mordeduras de 

animais e hematomas. 

- Relacionar hábitos quotidianos com 

estilos de vida saudável, reconhecendo que 

o consumo de álcool, de tabaco e de outras 

drogas é prejudicial para a saúde. 

- Compreender que os seres vivos 

dependem uns dos outros, nomeadamente 

através de relações alimentares, e do meio 

físico, reconhecendo a importância da 

preservação da Natureza. 

- Reconhecer que os seres vivos se 

reproduzem e que os seus descendentes 

apresentam características semelhantes 

aos progenitores, mas também diferem em 

algumas delas. 

- Relacionar fatores do ambiente (ar, luz, 

temperatura, água, solo) com condições 

indispensáveis a diferentes etapas da vida 

das plantas e dos animais, a partir da 

realização de atividades experimentais. 

- Localizar, no planisfério ou no globo 

terrestre, as principais formas físicas da 

superfície da Terra (continentes, oceanos, 

cadeias montanhosas, rios, florestas, 

desertos).  

- Distinguir formas de relevo (diferentes 

elevações, vales e planícies) e recursos 

hídricos (cursos de água, oceano, lagos, 

lagoas, etc.), do meio local, localizando-os 

em plantas ou mapas de grande escala. 

- Identificar os diferentes agentes erosivos 

(vento, águas correntes, ondas, 

precipitação, etc.), reconhecendo que dão 

origem a diferentes paisagens à superfície 

da Terra. 

- Relacionar os movimentos de rotação e 

translação da Terra com a sucessão do dia 

e da noite e a existência de estações do 

ano. Compreender, recorrendo a um 

modelo, que as fases da Lua resultam do 

seu movimento em torno da Terra e 

dependem das posições relativas da Terra e 

da Lua em relação ao Sol. 

- Utilizar instrumentos de medida para 

orientação e localização no espaço de 

elementos naturais e humanos do meio 

local e da região onde vive, tendo como 

referência os pontos cardeais. 

- Distinguir as diferenças existentes entre 

sólidos, líquidos e gases 

- Identificar a existência de 

transformações reversíveis (condensação, 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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15% 
T
e
c
n
o
lo

g
ia

 

- Comparar o comportamento da luz no 

que respeita à linearidade da sua 

propagação em diferentes materiais 

(transparentes, translúcidos e opacos). 

- Estabelecer uma relação de causa-efeito 

decorrente da aplicação de uma força 

sobre um objeto e do movimento exercido 

sobre o mesmo em diferentes superfícies. 

- Manusear operadores tecnológicos 

(elásticos, molas, interruptor, alavanca, 

roldana, etc.) de acordo com as suas 

funções, princípios e relações.  

- Reconhecer o efeito das forças de 

atração e repulsão na interação entre 

magnetes. Utilizar informações e 

simbologias como linguagem específica da 

tecnologia. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

25% 

S
o
c
ie

d
a
d
e
/
 N

a
tu

re
z
a
/
 T

e
c
n
o
lo

g
ia

 

- Distinguir diferentes formas de 

interferência do Oceano na vida humana 

(clima, saúde, alimentação, etc.). 

- Reconhecer o modo como as 

modificações ambientais (desflorestação, 

incêndios, assoreamento, poluição) 

provocam desequilíbrios nos ecossistemas e 

influenciam a vida dos seres vivos 

(sobrevivência, morte e migração) e da 

sociedade. 

- Identificar um problema ambiental ou 

social existente na sua comunidade 

(resíduos sólidos urbanos, poluição, 

pobreza, desemprego, exclusão social, 

etc.), propondo soluções de resolução. 

- Identificar diferenças e semelhanças 

entre o passado e o presente de um lugar 

quanto a aspetos naturais, sociais, culturais 

e tecnológicos. 

- Reconhecer as potencialidades da 

internet, utilizando as tecnologias de 

informação e da comunicação com 

segurança e respeito, mantendo as 

informações pessoais em sigilo. 

- Reconhecer o papel dos media na 

informação sobre o mundo atual. 

- Saber colocar questões, levantar 

hipóteses, fazer inferências, comprovar 

resultados e saber comunicá-los, 

reconhecendo como se constrói o 

conhecimento. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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Educação Artística – 3.º ano 

 Ponderação Domínio Aprendizagens Essenciais 

Descritores 
* 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

A
rt

e
s 

V
is

u
a
is

 

10% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Observar os diferentes universos visuais, 

tanto do património local como global 

(obras e artefactos de arte – pintura, 

escultura, desenho, assemblage, colagem, 

fotografia, instalação, land ́art, banda 

desenhada, design, arquitetura, 

artesanato, multimédia, linguagens 

cinematográficas, entre outros), utilizando 

um vocabulário específico e adequado. 

- Mobilizar a linguagem elementar das 

artes visuais (cor, forma, linha, textura, 

padrão, proporção e desproporção, plano, 

luz, espaço, volume, movimento, ritmo, 

matéria, entre outros), integrada em 

diferentes contextos culturais (movimentos 

artísticos, épocas e geografias). 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

Diários 

10% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Dialogar sobre o que vê e sente, de modo 

a construir múltiplos discursos e leituras 

da(s) realidade(s).  

- Compreender a intencionalidade dos 

símbolos e dos sistemas de comunicação 

visual.  

- Apreciar as diferentes manifestações 

artísticas e outras realidades visuais. 

- Perceber as razões e os processos para o 

desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher, 

sintetizar, tomar decisões, argumentar e 

formar juízos críticos.  

- Captar a expressividade contida na 

linguagem das imagens e/ou outras 

narrativas visuais. 

- Transformar os conhecimentos adquiridos 

em novos modos de apreciação do mundo, 

através da comparação de imagens e/ou 

objetos. 
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10% 

E
x
p
e
ri

m
e
n
ta

ç
ã
o
 e

 c
ri

a
ç
ã
o
 

- Integrar a linguagem das artes visuais, 

assim como várias técnicas de expressão 

(pintura; desenho -incluindo esboços, 

esquemas e itinerários; técnica mista; 

assemblage; land ́art; escultura; maqueta; 

fotografia, entre outras) nas suas 

experimentações: físicas e/ou digitais. 

- Experimentar possibilidades expressivas 

dos materiais (carvão vegetal, pasta de 

modelar, barro, pastel seco, tinta 

cenográfica, pincéis e trinchas, rolos, 

papéis de formatos e características 

diversas, entre outros) e das diferentes 

técnicas, adequando o seu uso a diferentes 

contextos e situações. 

- Escolher técnicas e materiais de acordo 

com a intenção expressiva das suas 

produções plásticas.  

- Manifestar capacidades expressivas e 

criativas nas suas produções plásticas, 

evidenciando os conhecimentos adquiridos. 

- Utilizar vários processos de registo de 

ideias (ex. Diários gráficos), de 

planeamento (ex. Projeto, portfólio) e de 

trabalho (ex. Individual, em grupo e em 

rede). 

- Apreciar os seus trabalhos e os dos seus 

colegas, mobilizando diferentes critérios de 

argumentação. 

E
x
p
re

ss
ã
o
 D

ra
m

á
ti

c
a
/T

e
a
tr

o
 

10% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Identificar diferentes estilos e géneros 

convencionais de teatro (comédia, drama, 

etc.).  

- Reconhecer a dimensão multidisciplinar 

do teatro, identificando relações com 

outras artes e áreas de conhecimento.  

- Analisar os espetáculos/performances, 

recorrendo a vocabulário adequado e 

específico e articulando o conhecimento de 

aspetos contextuais (relativos ao texto, à 

montagem, ao momento da apresentação, 

etc.) com uma interpretação pessoal.  

- Identificar, em manifestações 

performativas, personagens, cenários, 

ambientes, situações cénicas, problemas e 

soluções da ação dramática.  

- Reconhecer diferentes formas de um ator 

usar a voz (altura, ritmo, intensidade) e o 

corpo (postura, gestos, expressões faciais) 

para caracterizar personagens e 

ambiências. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

Diários 
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10% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Distinguir, pela experimentação e pela 

reflexão, jogo dramático, improvisação e 

representação.  

- Reconhecer, em produções próprias ou de 

outrem, as especificidades formais do texto 

dramático convencional: estrutura –

monólogo ou diálogo; segmentação – cenas, 

atos, quadros, etc.; componentes textuais –

falas e didascálias.  

- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer 

relação entre acontecimentos da vida real 

e as situações dramáticas desenvolvidas em 

aula. 

10% 

E
x
p
e
ri

m
e
n
ta

ç
ã
o
 e

 c
ri

a
ç
ã
o
 

-  Explorar as possibilidades motoras e 

expressivas do corpo em diferentes 

atividades (de movimento livre ou 

orientado, criação de personagens, etc.).  

- Adequar as possibilidades expressivas da 

voz a diferentes contextos e situações de 

comunicação, tendo em atenção a 

respiração, aspetos da técnica vocal 

(articulação, dicção, projeção, etc.).  

- Transformar o espaço com recurso a 

elementos plásticos/cenográficos e 

tecnológicos produtores de signos (formas, 

imagens, luz, som, etc.). 

- Transformar objetos (adereços, formas 

animadas, etc.), experimentando 

intencionalmente diferentes materiais e 

técnicas (recurso a partes articuladas, 

variação de cor, forma e volume, etc.) para 

obter efeitos distintos. 

- Construir personagens, em situações 

distintas e com diferentes finalidades.  

- Produzir, sozinho e em grupo, pequenas 

cenas a partir de dados reais ou fictícios, 

através de processos espontâneos e/ou 

preparados, antecipando e explorando 

intencionalmente formas de “entrada”, de 

progressão na ação e de “saída”.  

- Defender, oralmente e/ou em situações 

de prática experimental, as opções de 

movimento e escolhas vocais utilizados 

para comunicar uma ideia. 
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D
a
n
ç
a
 

7% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Distinguir diferentes possibilidades de 

movimentação do Corpo (na totalidade, 

pelas partes, superfícies ou articulações) 

através de movimentos locomotores e não 

locomotores (passos, deslocamentos, 

gestos, equilíbrios, quedas, posturas, 

voltas, saltos), diferentes formas de 

ocupar/evoluir no Espaço (próprio ou 

partilhável: no lugar, utilizando trajetórias 

-curvilíneas e retilíneas, direções -frente, 

trás, cima, baixo, lado esquerdo, direito e 

diagonais, planos -frontal, sagital, 

horizontal, níveis -superior, médio e 

inferior, volumes/dimensão -grande e 

pequeno, extensão -longe, perto), ou na 

organização da forma (uníssono; com 

início, meio e fim; sintonia/oposição). 

- Adequar movimentos do corpo com 

estruturas rítmicas marcadas pelo 

professor, integrando diferentes elementos 

do Tempo (pulsação, velocidade, duração, 

longo/curto, rápido/sustentado, padrões 

rítmicos) e da Dinâmica (pesado/leve, 

forte/fraco). 

- Utilizar movimentos do Corpo com 

diferentes Relações: entre os diversos 

elementos do movimento, com os outros -a 

par, em grupo, destacando a organização 

espacial (à roda, em colunas, em filas), o 

tipo de conexão a estabelecer com o 

movimento (a imitar, em espelho, em 

oposição, em colaboração), com diferentes 

objetos (bolas, carteiras, cadeiras, peças 

de vestuário, etc.) e ambiências várias do 

concreto/literal ao abstrato pela 

exploração do imaginário 

(interior/exterior, como se andasse sobre: 

areia, lama, neve/fogo, etc.).  

- Identificar diferentes estilos e géneros do 

património cultural e artístico, através da 

observação de diversas manifestações 

artísticas (dança clássica, danças 

tradicionais – nacionais e internacionais -, 

danças sociais, dança 

moderna/contemporânea, danças de rua, 

etc.), em diversos contextos.  

- Relacionar a apresentação de obras de 

dança com o património cultural e 

artístico, compreendendo e valorizando as 

diferenças enquanto fator de identidade 

social e cultural.  

- Contextualizar conceitos fundamentais 

dos universos coreográficos/performativos 

(ensaio, ensaio geral, espetáculo, palco, 

bastidores, salão de baile, exibição, 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

Diários 
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7% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos 

de vida saudável, melhoria da autoestima, 

etc.) e valor do desempenho artístico 

(social, cultural) e interagir com os colegas 

e professor sobre as experiências de dança, 

argumentando as suas opiniões e aceitando 

as dos outros. 

- Interpretar o seu papel coreográfico, 

mobilizando o vocabulário desenvolvido, 

através de um desempenho expressivo-

formal, em consonância com os contextos e 

os materiais da intervenção performativa, 

pela adequação entre o domínio dos 

princípios de movimento envolvidos e a 

expressividade inerente à interpretação.  

- Interagir com os colegas, no sentido da 

procura do sucesso pessoal e o do grupo, na 

apresentação da performance, e com as 

audiências, recebendo e aceitando as 

críticas.  

- Emitir apreciações e críticas pessoais 

sobre trabalhos de dança observados em 

diferentes contextos (sala de aula, escola, 

vídeos, espetáculos de diferentes estilos), 

mobilizando o vocabulário e conhecimentos 

desenvolvidos para a explicitação dos 

aspetos que considerar mais significativos 

(o que mais gostou, sugestão de melhoria, 

o que aprendeu de novo, por exemplo). 
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6% 

E
x
p
e
ri

m
e
n
ta

ç
ã
o
 e

 c
ri

a
ç
ã
o
 

- Recriar sequências de movimentos a 

partir de temáticas, situações do 

quotidiano, solicitações do professor, ideias 

suas ou dos colegas com diferentes formas 

espaciais e/ou estruturas rítmicas, 

evidenciando capacidade de exploração e 

de composição.  

- Construir, de forma individual e/ou em 

grupo, sequências dançadas/pequenas 

coreografias a partir de estímulos vários 

(visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações 

e/ou temas (solicitados pelo professor ou 

fictícios, histórias, imagens, vídeos, 

situações problema) mobilizando os 

materiais coreográficos desenvolvidos.  

- Criar, de forma individual ou em grupo, 

pequenas sequências de movimento e/ou 

composições coreográficas a partir de 

dados concretos ou abstratos, em processos 

de improvisação (livre ou parcialmente 

condicionada) e composição (antecipando 

intencionalmente formas de entrada, 

progressão na ação, e de finalização, 

ensaiadas para posterior 

reprodução/apresentação). 

- Apresentar soluções diversificadas na 

exploração, improvisação, transformação, 

seleção e composição de 

movimentos/sequências de movimentos 

para situações-problema propostas, 

sugeridas por si e/ou colegas, ou em 

sequência de estímulos (visuais, 

cinestésicos, auditivos, etc.). 

- Inventar símbolos gráficos (linhas, 

pontos, figuras ou formas desenhadas), não 

convencionais, para representação de 

algumas sequências de dança (posição do 

corpo, evolução no espaço, organização 

relacional, etc.). 
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M
ú
si

c
a
 

7% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Comparar características rítmicas, 

melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais 

tímbricas e de textura em repertório de 

referência, de épocas, estilos e géneros 

diversificados.  

- Utilizar vocabulário e simbologias 

convencionais e não convencionais para 

descrever e comparar diversos tipos de sons 

e peças musicais de diferentes estilos e 

géneros. 

- Pesquisar diferentes interpretações 

escutadas e observadas em espetáculos 

musicais (concertos, bailados, teatros 

musicais e outros) ao vivo ou gravados, de 

diferentes tradições e épocas, utilizando 

vocabulário apropriado. 

- Partilhar, com os pares, as músicas do 

seu quotidiano e debater sobre os 

diferentes tipos de música.  

- Produzir, sozinho ou em grupo, material 

escrito, audiovisual e multimédia ou outro, 

utilizando vocabulário apropriado, 

reconhecendo a música como construção 

social, património e fator de identidade 

cultural. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

Diários 

7% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Interpretar rimas, trava-línguas, 

lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou 

falada) com diferentes intencionalidades 

expressivas.  

- Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria 

ou de outros, canções com características 

musicais e culturais diversificadas, 

demonstrando progressivamente qualidades 

técnicas e expressivas.  

- Tocar, a solo e em grupo, as suas próprias 

peças musicais ou de outros, utilizando 

instrumentos musicais, convencionais e não 

convencionais, de altura definida e 

indefinida.  

- Realizar sequências de movimentos 

corporais em contextos musicais 

diferenciados.  

- Comunicar através do movimento 

corporal de acordo com propostas musicais 

diversificadas.  

- Apresentar publicamente atividades 

artísticas em que se articula a música com 

outras áreas do conhecimento. 
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6% 
E
x
p
e
ri

m
e
n
ta

ç
ã
o
 e

 c
ri

a
ç
ã
o
 

- Experimentar sons vocais (voz falada, voz 

cantada) de forma a conhecer as 

potencialidades da voz como instrumento 

musical.  

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, 

objetos do quotidiano, instrumentos 

musicais) de forma a conhecê-las como 

potencial musical.  

- Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas 

sequências melódicas, rítmicas ou 

harmónicas a partir de ideias musicais ou 

não musicais (imagens, textos, situações do 

quotidiano, etc.). 

- Criar, sozinho ou em grupo, ambientes 

sonoros, pequenas peças musicais, ligadas 

ao quotidiano e ao imaginário, utilizando 

diferentes fontes sonoras. 

 
 

Educação Física – 3.º ano 

D
o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Organizador Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

25% 

P
e
rí

c
ia

s 
e
 M

a
n
ip

u
la

ç
õ
e
s 

- LANÇAR uma bola em precisão a um 

alvo fixo, por baixo e por cima, com 

cada uma e ambas as mãos.  

- RECEBER a bola com as duas mãos, 

após lançamento à parede, evitando 

que caia ou toque outra parte do 

corpo.  

- RODAR o arco no solo, segundo o eixo 

vertical, saltando para dentro dele 

antes que finalize a sua rotação. 

- Manter uma bola de espuma no ar, 

de forma controlada, com TOQUES DE 

RAQUETE, com e sem ressalto da bola 

no chão.  

- DRIBLAR com cada uma das mãos, em 

deslocamento, controlando a bola para 

manter a direção desejada. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 
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25% 

D
e
sl

o
c
a
m

e
n
to

s 
e
 e

q
u
il
íb

ri
o
s 

- RASTEJAR deitado dorsal e ventral, 

em todas as direções, movimentando-

se com o apoio das mãos e ou dos pés.  

- ROLAR sobre si próprio em posições 

diferentes, nas principais direções e 

nos dois sentidos.  

- Fazer CAMBALHOTA à frente 

(engrupada), num plano inclinado, 

mantendo a mesma direção durante o 

enrolamento.  

- SALTAR sobre obstáculos de alturas e 

comprimentos variados, com chamada 

a um pé e a «pés juntos», com receção 

equilibrada no solo.  

- SALTAR para um plano superior 

(mesa ou plinto), após chamada a pés 

juntos, apoiando as mãos para se 

sentar, ou apoiar os pés, ou os joelhos.  

- CAIR voluntariamente, no colchão e 

no solo, partindo de diferentes 

posições, rolando para amortecer a 

queda (sem apoiar as mãos para travar 

o movimento).  

- SALTAR de um plano superior com 

receção equilibrada no colchão.  

- SUBIR E DESCER o espaldar, 

percorrendo os degraus 

alternadamente com um e com o outro 

pé e com uma e outra mão. 
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25% 

J
o
g
o
s 

- Nos jogos coletivos com bola, tais 

como: RABIA, JOGO DE PASSES, BOLA 

AO POSTE, BOLA AO CAPITÃO, BOLA NO 

FUNDO, agir em conformidade com a 

situação:  

- Se tem a bola, PASSAR a um 

companheiro que esteja liberto, 

respeitando o limite dos apoios 

estabelecidos.  

- RECEBER ativamente a bola com as 

duas mãos, quando esta lhe é dirigida 

ou quando a intercetar. Em 

concurso/exercício individual e ou a 

pares:  

- Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO para 

o companheiro, com as mãos, 

antebraços e ou cabeça, posicionando-

se no ponto de queda da bola, para a 

devolver.  

- Impulsionar uma bola de espuma 

para a frente e para cima, 

posicionando-se para a «BATER» com a 

outra mão acima do plano da cabeça, e 

ao nível dos joelhos, numa direção 

determinada. 

- Realizar BATIMENTOS de bola de 

espuma com raquete, contra a parede, 

à esquerda e à direita, num plano à 

frente do corpo, posicionando-se 

consoante o lado, para devolver a bola 

após um ressalto no solo. Em situação 

de exercício de Futebol — contra um 

guarda-redes:  

- CONDUZIR a bola progredindo para a 

baliza, com pequenos toques da parte 

interna e externa dos pés, mantendo a 

bola controlada, e REMATAR acertando 

na baliza.  

- Com um companheiro, PASSAR E 

RECEBER a bola com a parte interna 

dos pés, progredindo para a baliza e 

REMATAR, acertando na baliza. 
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25% 

G
in

á
st

ic
a
 

- Em percursos que integram várias 

habilidades:  

- Executar a CAMBALHOTA À 

RECTAGUARDA com repulsão dos 

braços na parte final, terminando com 

as pernas afastadas e em extensão.  

- SUBIR PARA PINO apoiando as mãos 

no colchão e os pés num plano vertical, 

recuando as mãos e subindo 

gradualmente o apoio dos pés, 

aproximando-se da vertical (mantendo 

o olhar dirigido para as mãos). 

Regressar à posição inicial pela ação 

inversa.  

- PASSAR POR PINO, seguido de 

cambalhota à frente, partindo da 

posição de deitado ventral no plinto, 

deslizando para apoio das mãos no 

colchão (sem avanço dos ombros).  

- SALTAR AO EIXO por cima de um 

companheiro após corrida de balanço e 

chamada a pés juntos, passando com 

os membros inferiores bem afastados e 

chegando ao solo em equilíbrio.  

- COMBINAR posições de equilíbrio 

estático, com marcha lateral, para trás 

e para a frente, e «meias-voltas».  

- LANÇAR E RECEBER O ARCO na 

vertical, com cada uma das mãos, 

evitando que toque no solo.  

- LANÇAR O ARCO para a frente, no 

solo, fazendo-o voltar para trás, 

seguido de salto para que o arco passe 

por entre as suas pernas, agarrando-o 

atrás do corpo com uma das mãos. 

 

(*) A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de 

problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - 

Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade 

estética e artística; I - Saber cientifico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 
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Critérios de avaliação por anos de escolaridade e por disciplinas curriculares – 4.º ano 

 

Português – 4.º ano 

D
o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Domínios Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

20% 

O
ra

li
d
a
d
e
 

- Escutar para aprender e construir 

conhecimentos. 

- Utilizar técnicas para registar e reter 

informação. 

- Produzir um discurso oral com correção. 

- Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a situação e o 

interlocutor. 

- Participar em atividades de expressão oral 

orientada, respeitando 

- Regras e papéis específicos. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Fichas de 

Avaliação 

 

Grelhas de 

registo 

 

Trabalhos 

diários: 

individuais; 

a pares; em 

grupo. 

 

Trabalhos de 

projeto 

20% 

L
e
it

u
ra

 

- Fazer uma leitura fluente e segura em voz 

alta e de forma silenciosa e autónoma. 

- Ler e distinguir textos diversos. 

- Apropriar-se de novos vocábulos. 

- Organizar os conhecimentos do texto. 

- Relacionar o texto com conhecimentos 

anteriores e compreendê-lo. 

- Explicitar ideias-chave do texto. 

- Identificar o tema e o assunto do texto ou de 

partes do texto. 

- Elaborar e aprofundar ideias e 

conhecimentos. 

- Exprimir uma opinião critica acerca de 

aspetos do texto. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

20% 

E
sc

ri
ta

 

- Desenvolver e aplicar o conhecimento da 

ortografia e formas de representação escrita. 

- Planificar a escrita de textos. 

- Redigir corretamente textos diversos. 

- Rever e aperfeiçoar textos escritos. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

20% 

G
ra

m
á
ti

c
a
 

- Conhecer propriedades das palavras e 

explicitar aspetos fundamentais da sua 

morfologia e do seu comportamento sintático. 

- Reconhecer classes de palavras. 

- Compreender processos de formação e de 

organização do léxico. 

- Analisar e estruturar unidades sintáticas  

A; B; C; D; 

F; G; I; J 
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20% 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 L

it
e
rá

ri
a
 

- Ler e ouvir ler integralmente textos 

literários. 

- Antecipar o tema com base em noções 

elementares de género em elementos do 

paratexto e nos textos visuais. 

- Compreender o essencial dos textos 

escutados e lidos. 

- Compreender a organização interna e 

externa de textos poéticos, narrativos e 

dramáticos. 

- Manifestar ideias, sentimentos e pontos de 

vista suscitados por histórias ou poemas 

ouvidos ou lidos. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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Matemática – 4.º ano 
D

o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Temas Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

36% 

N
ú
m

e
ro

s 
e
 O

p
e
ra

ç
õ
e
s 

- Ler e representar números no sistema de 

numeração decimal até ao milhão, 

identificar o valor posicional de um 

algarismo e relacionar os valores das 

diferentes ordens e classes. 

- Comparar e ordenar números naturais, 

realizar estimativas do resultado de 

operações e avaliar a sua razoabilidade.  

- Reconhecer relações numéricas e 

propriedades das operações e utilizá-las em 

situações de cálculo. 

- Reconhecer e memorizar factos básicos da 

multiplicação e da divisão. 

- Calcular com números racionais não 

negativos na representação decimal, 

recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos. 

- Representar números racionais não 

negativos na forma de fração, decimal e 

percentagem, estabelecer relações entre as 

diferentes representações e utilizá-los em 

diferentes contextos, matemáticos e não 

matemáticos. 

- Reconhecer regularidades em sequências 

e em tabelas numéricas. 

- Conceber e aplicar estratégias na 

resolução de problemas com números 

racionais não negativos, em contextos 

matemáticos e não matemáticos, e avaliar a 

plausibilidade dos resultados.  

- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões, recorrendo ao 

vocabulário e linguagem próprios da 

matemática (convenções, notações, 

terminologia e simbologia).  

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Fichas de 

Avaliação 

 

Grelhas de 

registo 

 

Trabalhos 

diários: 

individuais; 

a pares; 

em grupo. 

 

Trabalhos 

de projeto 
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32% 

G
e
o
m

e
tr

ia
 e

 M
e
d
id

a
 

- Desenhar e descrever a posição de 

polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, 

pentágonos e hexágonos) recorrendo a 

coordenadas, em grelhas quadriculadas.  

- Identificar ângulos em polígonos e 

distinguir diversos tipos de ângulos (reto, 

agudo, obtuso, raso).  

- Identificar propriedades de figuras planas 

e de sólidos geométricos e fazer 

classificações, justificando os critérios 

utilizados.  

- Medir comprimentos, áreas, volumes, 

capacidades e massas, utilizando e 

relacionando as unidades de medida do SI e 

fazer estimativas de medidas, em contextos 

diversos.  

- Conceber e aplicar estratégias na 

resolução de problemas envolvendo 

grandezas e propriedades das figuras 

geométricas no plano e no espaço, em 

contextos matemáticos e não matemáticos, 

e avaliar a plausibilidade dos resultados.  

- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas, e explicar raciocínios, 

procedimentos e conclusões, recorrendo ao 

vocabulário e linguagem próprios da 

matemática (convenções, notações, 

terminologia e simbologia). 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

32% 

O
rg

a
n
iz

a
ç
ã
o
 e

 T
ra

ta
m

e
n
to

 d
e
 D

a
d
o
s 

- Analisar e interpretar informação de 

natureza estatística representada de 

diversas formas.  

- Reconhecer e dar exemplos de 

acontecimentos certos e impossíveis, e 

acontecimentos possíveis (prováveis e pouco 

prováveis).  

- Resolver problemas envolvendo a 

organização e tratamento de dados em 

contextos familiares variados.  

- Planear e conduzir investigações usando o 

ciclo da investigação estatística (formular 

questões, escolher métodos de recolha de 

dados, selecionar formas de organização e 

representação de dados, analisar e concluir).  

- Comunicar raciocínios, procedimentos e 

conclusões, utilizando linguagem própria da 

estatística, baseando-se nos dados recolhidos 

e tratados. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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Estudo do Meio – 4.º ano 
D

o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Domínio Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

25% 

S
o
c
ie

d
a
d
e
 

- Construir um friso cronológico com os 

factos e as datas relevantes da História de 

Portugal, destacando a formação de 

Portugal, a época da expansão marítima, o 

período filipino e a Restauração, a 

implantação da República e o 25 de Abril.  

- Conhecer personagens e aspetos da vida 

em sociedade relacionados com os factos 

relevantes da história de Portugal, com 

recurso a fontes documentais.  

- Relacionar a Revolução do 25 de Abril de 

1974 com a obtenção de liberdades e 

direitos.  

- Reconhecer a importância da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos para a 

construção de uma sociedade mais justa.  

- Conhecer o número de Estados 

pertencentes à União Europeia, localizando 

alguns estados-membros num mapa da 

Europa. 

-  Reconhecer a existência de fluxos 

migratórios, temporários ou de longa 

duração, identificando causas e 

consequências para os territórios 

envolvidos. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Fichas de 

Avaliação 

 

Grelhas de 

registo 

 

Trabalhos 

diários: 

individuais; 

a pares; 

em grupo. 

 

Trabalhos 

de projeto 
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25% 

N
a
tu

re
z
a
 

- Conhecer algumas modificações 

biológicas e comportamentais que ocorrem 

na adolescência.  

- Reconhecer mecanismos simples de 

defesa do organismo, por exemplo, a pele 

como primeira barreira de proteção e de 

prevenção de doenças.  

- Identificar plantas e animais em vias de 

extinção ou mesmo extintos, investigando 

as razões que conduziram a essa situação.  

- Localizar o planeta Terra no Sistema 

Solar, representando o de diversas formas.  

- Utilizar representações cartográficas, a 

diferentes escalas (em suporte de papel ou 

digital), para localizar formas de relevo, 

rios, lagos e lagoas em Portugal.  

- Comparar diferentes formas de relevo 

de Portugal, através de observação direta 

ou indireta (imagens fixas ou animadas), de 

esquemas e de mapas hipsométricos, 

utilizando vocabulário geográfico 

adequado.  

- Reconhecer alguns fenómenos naturais 

(sismos, vulcões, etc.) como manifestações 

da dinâmica e da estrutura interna da Terra 

e como agentes modificadores da 

paisagem.  

- Descrever diversos tipos de uso do solo 

da sua região (áreas agrícolas, florestais, 

industriais ou turísticas), comparando com 

os de outras regiões.  

- -Reconhecer de que forma a atividade 

humana interfere no oceano (poluição, 

alterações nas zonas costeiras e rios, etc.). 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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25% 

T
e
c
n
o
lo

g
ia

 

- Comparar diversos materiais, por 

exemplo, através dos circuitos elétricos, 

indicando se são isoladores ou condutores 

elétricos, e discutir as suas aplicações, bem 

como as regras de segurança na sua 

utilização.  

- Identificar objetos tecnológicos 

(analógicos e digitais), utilizados no 

passado e no presente, relacionando-os 

com os materiais utilizados no seu fabrico, 

para constatar permanências e evoluções. 

- Reconhecer a importância da evolução 

tecnológica para a evolução da sociedade, 

relacionando objetos, equipamentos e 

soluções tecnológicas com diferentes 

necessidades e problemas do quotidiano 

(previsão/mitigação da ocorrência de 

catástrofes naturais e tecnológicas, saúde, 

telecomunicações, transportes, etc.).  

- Produzir soluções tecnológicas através 

da reutilização ou reciclagem de materiais 

(catavento, forno solar, etc.). 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

25% 

S
o
c
ie

d
a
d
e
/
 N

a
tu

re
z
a
/
 T

e
c
n
o
lo

g
ia

 

- Relacionar a distribuição espacial de 

alguns fenómenos físicos (relevo, clima, 

rede hidrográfica, etc.) com a distribuição 

espacial de fenómenos humanos 

(população, atividades económicas, etc.) a 

diferentes escalas. 

- Relacionar o aumento da população 

mundial e do consumo de bens com 

alterações na qualidade do ambiente 

(destruição de florestas, poluição, 

esgotamento de recursos, extinção de 

espécies, etc.), reconhecendo a 

necessidade de adotar medidas individuais 

e coletivas que minimizem o impacto 

negativo.  

- Utilizar as tecnologias de informação e 

comunicação com segurança, respeito e 

responsabilidade, tomando consciência de 

que o seu uso abusivo gera dependência 

(jogos, redes sociais, etc.).  

-  Saber colocar questões, levantar 

hipóteses, fazer inferências, comprovar 

resultados e saber comunicá-los, 

reconhecendo como se constrói o 

conhecimento. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 
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Educação Artística – 4.º ano 

 Ponderação Domínio Aprendizagens Essenciais 

Descritores 
* 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

A
rt

e
s 

V
is

u
a
is

 

8% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Observar os diferentes universos visuais, 

tanto do património local como global, 

utilizando um vocabulário específico e 

adequado.  

- Mobilizar a linguagem elementar das 

artes visuais (cor, forma, linha, textura, 

padrão, proporção e desproporção, plano, 

luz, espaço, volume, movimento, ritmo, 

matéria, entre outros), integrada em 

diferentes contextos culturais (movimentos 

artísticos, épocas e geografias). 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

Diários 

8% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Dialogar sobre o que vê e sente, de 

modo a construir múltiplos discursos e 

leituras da(s) realidade(s).  

- Compreender a intencionalidade dos 

símbolos e dos sistemas de comunicação 

visual.  

- Apreciar as diferentes manifestações 

artísticas e outras realidades visuais.   

- Transformar os conhecimentos 

adquiridos em novos modos de apreciação 

do mundo, através da comparação de 

imagens e/ou objetos. 

9% 

E
x
p
e
ri

m
e
n
ta

ç
ã
o
 e

 c
ri

a
ç
ã
o
 

-  Integrar a linguagem das artes visuais, 

assim como várias técnicas de expressão 

nas suas experimentações: físicas e/ou 

digitais.  

- Experimentar possibilidades expressivas 

dos materiais (carvão vegetal, pasta de 

modelar, barro, pastel seco, tinta 

cenográfica, pincéis e trinchas, rolos, 

papéis de formatos e características 

diversas, entre outros) e das diferentes 

técnicas, adequando o seu uso a diferentes 

contextos e situações.  

- Manifestar capacidades expressivas e 

criativas nas suas produções plásticas, 

evidenciando os conhecimentos adquiridos.  

- Utilizar vários processos de registo de 

ideias e de trabalho. 

- Apreciar os seus trabalhos e os dos seus 

colegas, mobilizando diferentes critérios de 

argumentação. 
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E
x
p
re

ss
ã
o
 D

ra
m

á
ti

c
a
/T

e
a
tr

o
 

8% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Identificar diferentes estilos e géneros 

convencionais de teatro (comédia, drama, 

etc.).  

- Reconhecer a dimensão multidisciplinar 

do teatro, identificando relações com 

outras artes e áreas de conhecimento.  

-  Reconhecer diferentes formas de um 

ator usar a voz (altura, ritmo, intensidade) 

e o corpo (postura, gestos, expressões 

faciais) para caracterizar personagens e 

ambiências. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

Diários 

8% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Distinguir, pela experimentação e pela 

reflexão, jogo dramático, improvisação e 

representação.  

- Reconhecer, em produções próprias ou 

de outrem, as especificidades formais do 

texto dramático convencional: estrutura – 

monólogo ou diálogo; segmentação – cenas, 

atos, quadros, etc.; componentes textuais – 

falas e didascálias.  

- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer 

relação entre acontecimentos da vida real 

e as situações dramáticas desenvolvidas em 

aula. 

9% 

E
x
p
e
ri

m
e
n
ta

ç
ã
o
 e

 c
ri

a
ç
ã
o
 

- Explorar as possibilidades motoras e 

expressivas do corpo em diferentes 

atividades (de movimento livre ou 

orientado, criação de personagens, etc.).  

- Transformar objetos (adereços, formas 

animadas, etc.), experimentando 

intencionalmente diferentes materiais e 

técnicas (recurso a partes articuladas, 

variação de cor, forma e volume, etc.) para 

obter efeitos distintos.  

- Construir personagens, em situações 

distintas e com diferentes finalidades.  

- Produzir, sozinho e em grupo, pequenas 

cenas a partir de dados reais ou fictícios, 

através de processos espontâneos e/ou 

preparados, antecipando e explorando 

intencionalmente formas de “entrada”, de 

progressão na ação e de “saída”. 
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D
a
n
ç
a
 

8% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Distinguir diferentes possibilidades de 

movimentação do Corpo e diferentes 

formas de ocupar/evoluir no Espaço. 

- Adequar movimentos do corpo com 

estruturas rítmicas marcadas pelo 

professor, integrando diferentes elementos 

do Tempo (pulsação, velocidade, duração, 

longo/curto, rápido/sustentado, padrões 

rítmicos) e da Dinâmica (pesado/leve, 

forte/fraco). 

- Utilizar movimentos do Corpo com 

diferentes Relações: entre os diversos -

elementos do movimento, com os outros -a 

par, em grupo, destacando a organização 

espacial (à roda, em colunas, em filas), o 

tipo de conexão a estabelecer com o 

movimento (a imitar, em espelho, em 

oposição, em colaboração), com diferentes 

objetos (bolas, carteiras, cadeiras, peças 

de vestuário, etc.) e ambiências várias do 

concreto/literal ao abstrato pela 

exploração do imaginário 

(interior/exterior, como se andasse sobre: 

areia, lama, neve/fogo, etc.).  

- Identificar diferentes estilos e géneros 

do património cultural e artístico, através 

da observação de diversas manifestações 

artísticas (dança clássica, danças 

tradicionais – nacionais e internacionais -, 

danças sociais, dança 

moderna/contemporânea, danças de rua, 

etc.), em diversos contextos.  

- Relacionar a apresentação de obras de 

dança com o património cultural e 

artístico, compreendendo e valorizando as 

diferenças enquanto fator de identidade 

social e cultural.  

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

Diários 
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8% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos 

de vida saudável, melhoria da autoestima, 

etc.) e valor do desempenho artístico 

(social, cultural) e interagir com os colegas 

e professor sobre as experiências de dança, 

argumentando as suas opiniões e aceitando 

as dos outros. 

-  Interpretar o seu papel coreográfico, 

mobilizando o vocabulário desenvolvido, 

através de um desempenho expressivo-

formal, em consonância com os contextos e 

os materiais da intervenção performativa, 

pela adequação entre o domínio dos 

princípios de movimento envolvidos e a 

expressividade inerente à interpretação.  

- Interagir com os colegas, no sentido da 

procura do sucesso pessoal e o do grupo, na 

apresentação da performance, e com as 

audiências, recebendo e aceitando as 

críticas.  

- Emitir apreciações e críticas pessoais 

sobre trabalhos de dança observados em 

diferentes contextos (sala de aula, escola, 

vídeos, espetáculos de diferentes estilos), 

mobilizando o vocabulário e conhecimentos 

desenvolvidos para a explicitação dos 

aspetos que considerar mais significativos 

(o que mais gostou, sugestão de melhoria, 

o que aprendeu de novo, por exemplo). 

9% 

E
x
p
e
ri

m
e
n
ta

ç
ã
o
 e

 c
ri

a
ç
ã
o
 

- Recriar sequências de movimentos a 

partir de temáticas, situações do 

quotidiano, solicitações do professor, ideias 

suas ou dos colegas com diferentes formas 

espaciais e/ou estruturas rítmicas, 

evidenciando capacidade de exploração e 

de composição.  

- Criar, de forma individual ou em grupo, 

pequenas sequências de movimento e/ou 

composições coreográficas a partir de 

dados concretos ou abstratos, em processos 

de improvisação (livre ou parcialmente 

condicionada) e composição (antecipando 

intencionalmente formas de entrada, 

progressão na ação, e de finalização, 

ensaiadas para posterior 

reprodução/apresentação. 
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M
ú
si

c
a
 

8% 

A
p
ro

p
ri

a
ç
ã
o
 e

 r
e
fl

e
x
ã
o
 

- Comparar características rítmicas, 

melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais 

tímbricas e de textura em repertório de 

referência, de épocas, estilos e géneros 

diversificados.  

- Utilizar vocabulário e simbologias 

convencionais e não convencionais para 

descrever e comparar diversos tipos de sons 

e peças musicais de diferentes estilos e 

géneros.  

- Pesquisar diferentes interpretações 

escutadas e observadas em espetáculos 

musicais (concertos, bailados, teatros 

musicais e outros) ao vivo ou gravados, de 

diferentes tradições e épocas, utilizando 

vocabulário apropriado.  

- Partilhar, com os pares, as músicas do 

seu quotidiano e debater sobre os 

diferentes tipos de música. 
A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 

 

Trabalhos 

Diários 

8% 

In
te

rp
re

ta
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

- Interpretar rimas, trava-línguas, 

lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou 

falada) com diferentes intencionalidades 

expressivas.  

- Cantar, a solo e em grupo, da sua 

autoria ou de outros, canções com 

características musicais e culturais 

diversificadas, demonstrando 

progressivamente qualidades técnicas e 

expressivas.  

- Realizar sequências de movimentos 

corporais em contextos musicais 

diferenciados.  

- Comunicar através do movimento 

corporal de acordo com propostas musicais 

diversificadas.  

- Apresentar publicamente atividades 

artísticas em que se articula a música com 

outras áreas do conhecimento. 
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9% 
E
x
p
e
ri

m
e
n
ta

ç
ã
o
 e

 c
ri

a
ç
ã
o
 

- Experimentar sons vocais (voz falada, 

voz cantada) de forma a conhecer as 

potencialidades da voz como instrumento 

musical.  

- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, 

objetos do quotidiano, instrumentos 

musicais) de forma a conhecê-las como 

potencial musical.  

- Improvisar, a solo ou em grupo, 

pequenas sequências melódicas, rítmicas 

ou harmónicas a partir de ideias musicais 

ou não musicais (imagens, textos, situações 

do quotidiano, etc.).  

- Criar, sozinho ou em grupo, ambientes 

sonoros, pequenas peças musicais, ligadas 

ao quotidiano e ao imaginário, utilizando 

diferentes fontes sonoras. 
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Educação Física – 4.º ano 
D

o
m

ín
io

 c
o
g
n
it

iv
o
 

Ponderação Organizador Aprendizagens Essenciais 
Descritores * 

(Perfil do 
Aluno) 

Instrumentos 
de Avaliação 

20% 

P
e
rí

c
ia

s 
e
 M

a
n
ip

u
la

ç
õ
e
s 

Em concurso individual:  

- LANÇAR uma bola em precisão a um 

alvo móvel, por baixo e por cima, com 

cada uma e ambas as mãos.  

- Impulsionar uma bola de espuma para 

a frente e para cima, posicionando-a 

para a «BATER» com a outra mão 

acima do plano da cabeça, numa 

direção determinada.  

- Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO de 

uma bola de espuma com uma e outra 

das faces de uma raquete, a alturas 

variadas, com e sem ressalto da bola 

no chão, parado e em deslocamento.  

- SALTAR à corda no lugar e em 

progressão, com coordenação global e 

fluidez de movimentos.  

- LANÇAR o arco na vertical e RECEBÊ-

LO, com as duas mãos.  

- PASSAR por dentro de um arco e rolar 

no chão, sem o derrubar. 

Em concurso individual ou estafeta:  

- DRIBLAR «alto e baixo», com a mão 

esquerda e direita, em deslocamento, 

sem perder o controlo da bola.  

- CONDUZIR a bola dentro dos limites 

duma zona definida, mantendo-a 

próximo dos pés.  

Em concurso a pares:  

- RECEBER a bola, controlando-a com o 

pé direito ou esquerdo, e PASSÁ-LA 

colocando-a ao alcance do 

companheiro.  

- - Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO 

para o companheiro, com as mãos, 

antebraços e ou cabeça, posicionando-

se no ponto de queda da bola, para a 

devolver. 

A; B; C; D; 

E; F; G; H; 

I; J 

Registos 

diversos 

sobre o 

desempenho 

durante as 

atividades 
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20% 

D
e
sl

o
c
a
m

e
n
to

s 
e
 e

q
u
il
íb

ri
o
s 

- Combinar deslocamentos, 

movimentos não locomotores e 

equilíbrios das ATIVIDADES RÍTMICAS E 

EXPRESSIVAS (DANÇA), relativos aos 3.º 

e 4.º anos e ao 4.º ano de escolaridade, 

adequados à expressão de motivos ou 

temas combinados com os colegas e 

com o professor, de acordo com a 

estrutura rítmica e melodia de 

composições musicais, em situação de 

exploração do movimento a pares, de 

exercitação e de criação.  

20% 

J
o
g
o
s 

- Participar nos JOGOS, relativos aos 

3.º e 4.º anos e ao 4.º ano de 

escolaridade, ajustando a iniciativa 

própria e as qualidades motoras na 

prestação às possibilidades oferecidas 

pela situação de jogo e ao seu 

objetivo, realizando habilidades 

básicas e ações técnico-táticas 

fundamentais, com oportunidade e 

correção de movimentos em jogos 

coletivos com bola, jogos de 

perseguição, jogos de oposição e jogos 

de raquete.  

20% 

G
in

á
st

ic
a
 

- Em percursos diversificados e em 

combinações, realizar as habilidades 

gímnicas básicas da GINÁSTICA, 

relativas aos 3.º e 4.º anos e ao 4.º ano 

de escolaridade, em esquemas ou 

sequências no solo e em aparelhos, 

encadeando e/ou combinando as ações 

com fluidez e harmonia de movimento.  

20% 

A
ti

v
id

a
d
e
s 

R
ít

m
ic

a
s 

- Combinar deslocamentos, 

movimentos não locomotores e 

equilíbrios das ATIVIDADES RÍTMICAS E 

EXPRESSIVAS (DANÇA), relativos aos 3.º 

e 4.º anos e ao 4.º ano de escolaridade, 

adequados à expressão de motivos ou 

temas combinados com os colegas e 

com o professor, de acordo com a 

estrutura rítmica e melodia de 

composições musicais, em situação de 

exploração do movimento a pares, de 

exercitação e de criação.  

 

(*) A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de 

problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - 

Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade 

estética e artística; I - Saber cientifico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 
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Instrumentos de avaliação  
São usados como instrumentos de avaliação: registos de avaliação diagnóstica; fichas 

formativas e sumativas; questão-aula; trabalhos individuais e/ou de grupo (trabalhos de casa, 

trabalhos de pesquisa; portefólio; trabalhos de projeto); participação oral (no espaço da sala de 

aula, discussões e debates; apresentação de trabalhos); caderno diário e outros materiais 

produzidos; auto e heteroavaliação e outros instrumentos que cada professor considerar utilizar. 

A avaliação final será o resultado da ponderação das classificações atribuídas nos diversos 

instrumentos de avaliação e da análise do percurso individual do aluno. 

  O registo de avaliação reflete a importância da aprendizagem. Mais do que ensinar importa 

saber se e como o aluno aprende, se e como o aluno desenvolve todas as suas potencialidades e se 

e como desenvolveu todas as capacidades.   

 Compete ao professor titular de turma, coordenar o processo de tomada de decisões 

relativas à avaliação sumativa interna e garantir o respeito pelos critérios de avaliação.   

 

Disposições finais 

Os critérios de avaliação são revistos anualmente. 

Os critérios de avaliação são do conhecimento de todos os intervenientes no processo de 

avaliação: professores, alunos e encarregados de educação. 

 

 

6.1.9 Instrumentos de Apoio Curricular 

 

De acordo com o artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 julho, o Projeto Educativo deve 

servir de base para o planeamento curricular. Além disso, cada docente deve elaborar o Projeto de 

Grupo/Turma, onde deve constar: 

a) A identificação das áreas de competência a priorizar no trabalho com a turma; 

b) A definição do contributo das várias áreas disciplinares para o trabalho de integração 

disciplinar, nomeadamente, através da definição dos domínios de autonomia curricular e de outras 

formas de organização do trabalho a desenvolver com a turma; 

c) A seleção das metodologias de trabalho a utilizar e os mecanismos de monitorização da 

evolução das aprendizagens dos alunos.  

 

 

6.1.10 Avaliação do Projeto Curricular de Agrupamento 

 

A avaliação do Projeto Curricular de Agrupamento será realizada pela equipa de 

monitorização do Projeto Educativo. Para tal, deve ter em conta: 

a) As avaliações de final de período; 

b) As atas dos Conselhos de Docentes das reuniões de avaliação; 
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c) As planificações do Pré-escolar (planificações diárias/agendas semanais); 

d) As planificações do 1.º Ciclo (planificações diárias/agendas semanais); 

e) Os projetos realizados. 
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6.2 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

O PAA constituiu o primeiro documento a ser elaborado logo após o Projeto Educativo de 

Agrupamento. O PAA privilegia a necessidade de permanente construção. Trata-se de um modelo 

dinâmico, elaborado ao longo do ano que permitirá integrar mais atividades, desde que 

apresentadas e aprovadas pelo Conselho Geral. É um documento de planeamento a curto prazo, 

ilustrador da capacidade de organização e da determinação em alcançar objetivos definidos em 

campos diferentes, mas simultâneos e interdependentes. É ainda “um elemento orientador do 

trabalho das diferentes equipas que existem na escola, no qual se entroncam os diversos planos 

sectoriais de ação” (Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 fevereiro).  

Em cada ano de vigência do Projeto Educativo de Agrupamento será elaborado um PAA. 
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           Plano Anual de Atividades - Agrupamento de Escolas de Alcabideche 2020/2021 

 
Campo problema identificado e relacionado com o processo educativo 

"Como envolver a comunidade educativa na promoção de relações sociais saudáveis entre as crianças?” 

I - Objetivos Gerais 

A - Criar um clima aberto e livre para a discussão ativa das decisões que afetam a vida de todos; 

B - Criar um clima de segurança e bem-estar; 

C - Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as dificuldades e problemas que surjam; 

D - Desenvolver uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações interpessoais, a integração da diferença, o respeito pelos direitos 

humanos e a valorização de valores e conceitos de Cidadania Nacional; 

 

II - Objetivos Específicos 

1 - Criar um ambiente educativo afetivo; 

2 - Promover momentos de diálogo livre entre as crianças; 

3 - Promover momentos de reflexão sobre os incidentes entre alunos/as e professores/as; 

4 - Promover a participação e a cooperação dos pais e encarregados de educação na vida da escola; 

5 - Promover atividades que motivem e reforcem o sentido de pertença ao Agrupamento; 

6 - Dinamizar ações de desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

7 - Dinamizar ações e atividades destinadas a toda a comunidade educativa, visando criar ligações interpessoais satisfatórias, cultivar o espírito 

de entreajuda e trabalho cooperativo; 

8 - Valorizar a ocupação de recreios e tempos livre de modo lúdico; 

9 - Valorizar o papel da família; 

10 - Desenvolver, de forma transversal, as competências na área da Formação Pessoal e Social (Pré-Escolar) e da Cidadania e Desenvolvimento 

(1.º Ciclo). 
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1.º Período 

Calendarização Jar. de 
Infância 
Escola 

Departamento 

Nome da 
Atividade/Projeto 

Objetivos  Espaço/salas Dinamizadores 

Entidades Envolvidas 
Público 

Alvo 
Recursos Início Fim Entidades Projeto 

          
 
 

 
 

         
 

 

 

2.º Período 

Calendarização Jar. de 
Infância 
Escola 

Departamento 

Nome da 
Atividade/Projeto 

Objetivos  Espaço/salas Dinamizadores 

Entidades Envolvidas 
Público 

Alvo 
Recursos Início Fim Entidades Projeto 

          
 
 

 
 

         
 

 

 

3.º Período 

Calendarização Jar. de 
Infância 
Escola 

Departamento 

Nome da 
Atividade/Projeto 

Objetivos  Espaço/salas Dinamizadores 

Entidades Envolvidas 
Público 

Alvo 
Recursos Início Fim Entidades Projeto 
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6.3 REGULAMENTO INTERNO DO AGRUPAMENTO 

 

I - IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

1 - Composição 

O Agrupamento de Escolas de Alcabideche foi criado em 26/08/2003. No dia 12 de agosto de 

2019 mudou de tipologia, passou de um agrupamento vertical para um agrupamento horizontal 

mantendo a mesma denominação, integrando o primeiro ciclo do ensino básico e o pré-escolar. 

Sendo constituído pelas seguintes escolas:  

 Escola Básica Alto da Peça – Sede do Agrupamento  

 Escola Básica Professora Maria Margarida Rodrigues 

 Escola Básica Bruno Nascimento 

 Escola Básica Gracinda Valido 

 Escola Básica Malangatana 

 Jardim de Infância Fátima Campino 

 Jardim de Infância Cesaltina Fialho Gouveia 

 Estabelecimento prisional do Linhó – Educação e Formação para Adultos 

 

A Escola Básica Alto da Peça, devido à alteração de tipologia passou a ser a sede deste 

Agrupamento. Situa-se na Freguesia de Alcabideche, Concelho de Cascais e a sua localização 

permite um fácil acesso por meios rodoviários. 

No Agrupamento são lecionados os níveis do primeiro ciclo do ensino básico e do pré-escolar, 

incluindo algumas crianças temporariamente internadas no Centro de Medicina de Reabilitação de 

Alcoitão e o curso de Educação e Formação para Adultos (EFA) a funcionar no Estabelecimento 

Prisional do Linhó em sistema de protocolo com o Centro Protocolar de Justiça. O Agrupamento de 

Alcabideche tem estado sempre aberto à participação em atividades para as quais é solicitado por 

entidades externas: autarquia, organismos estatais e privados. Participa no Projeto Promoção de 

Estilos de Vida Saudável – “Crescer Saudável num ambiente saudável”. Projeto de Promoção da 

Saúde, em contexto escolar no concelho de Cascais. Participa ainda e com ótimos resultados nos 

eventos desportivos organizados pela Câmara Municipal de Cascais. 

 

Território abrangido pelo Agrupamento de Escolas de Alcabideche: Freguesia de Alcabideche 

/Município de Cascais. 

 

2 - Objeto 

No âmbito do art.º 49.º do Estatuto do Aluno consagrado no Decreto-Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro (https://dre.pt/application/conteudo/174840), o regulamento tem por objeto a 

regulamentação prática da lei em vigor e de mais legislação de caráter estatutário. De acordo com 

o mesmo trata-se de adequar as regras de convivência e de resolução de conflitos na perspetiva da 

comunidade educativa deste agrupamento. Este regulamento tem ainda como princípio orientador 

https://dre.pt/application/conteudo/174840
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estabelecer regras e procedimentos que decorrem da delegação das competências do Diretor, nos 

restantes membros do órgão de administração e gestão ou no conselho de docentes. 

Este regulamento interno dispõe ainda dos direitos e deveres dos alunos e em anexo os 

regimentos específicos. 

 

II - INTRODUÇÃO 

O Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Alcabideche é um documento com 

incidência em três domínios prioritários: 

 a) Estrutura e inovação da gestão escolar; 

 b) Níveis de responsabilização dos diferentes intervenientes no plano educativo da escola; 

 c) Enquadramento pedagógico do seu conteúdo normativo. 

 

O Regulamento Interno é um documento com sentido democrático, tanto ao nível da sua 

elaboração como pelo seu conteúdo, pelo modo como assegura a representatividade de todos os 

setores da escola nos órgãos de decisão e pelas formas de participação que proporciona. 

Para que o Regulamento Interno se torne num documento dinâmico de ação educativa é 

essencial verificar-se a convergência dos seguintes elementos: 

a) Disponibilidade de todos os elementos da comunidade escolar; 

b) A responsabilização de todos para que a exigência dos desafios que se nos colocam; 

c) A necessidade dos pensamentos e ações ancorarem na inovação; 

d) Encontrar, nesta dinâmica, condições equilibradas e eficazes para que todos os alunos 

tenham o direito à aprendizagem e ao sucesso educativo. 

e) Uma escola inclusiva promotora de melhores aprendizagens para todos os alunos; 

 

1 - Âmbito de aplicação 

1.1. As normas existentes neste regulamento devem ser entendidas de acordo com as 

orientações, nomeadamente as contidas no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, no Decreto-Lei n.º 51/2012, 

de 5 de setembro, e nelas ser integradas, entendendo-se que a sua aplicação deverá ser feita sem 

prejuízo das disposições legais vigentes. Foram ainda considerados o Despacho n.º 6478/2017, de 26 

de julho, o Despacho Normativo n.º 5754-A/2019, o Despacho Normativo n.º 16/2019 e os Decretos-

Lei n.º 54/2018 e n.º 55/2018, de 6 de julho. 

1.2. As presentes disposições aplicam-se a todos os intervenientes no projeto educativo 

desenvolvido neste agrupamento: alunos, professores, pessoal não docente, pais e encarregados de 

educação. 

1.3. Abrange todos os atos praticados por elementos da comunidade escolar, quer nas áreas 

definidas pelo recinto escolar, quer no exterior da escola, desde que com esta sejam relacionados. 

1.4. Sujeitam-se, também, a este regulamento as pessoas estranhas à escola que se 

encontrem nas suas instalações, na parte que lhes for aplicável. 
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1.5. O seu não cumprimento implica: 

a) Responsabilidade disciplinar e/ou reparação dos danos causados no que concerne aos 

elementos da comunidade educativa. 

b) Interdição de utilização das instalações ou serviços e/ou responsabilidade civil para as 

pessoas estranhas à escola.  

 

2 - Dinâmica Educativa 

2.1. O Regulamento Interno tem como suporte normativo regulador da ação formativa de toda 

comunidade escolar: 

a) As orientações contidas na Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), bem como os 

objetivos gerais e específicos definidos para o Pré-Escolar e 1.º ciclo do ensino básico (Perfil do 

Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória), 

b) O Projeto Educativo do Agrupamento de acordo com as aspirações, os meios à disposição 

de toda a comunidade educativa e com as características próprias do meio social onde se insere. 

2.2. As normas estabelecidas neste Regulamento Interno orientar-se-ão especificamente pelos 

seguintes princípios educativos: 

a) O desenvolvimento de todas as componentes para uma formação integral dos alunos, 

fomentando simultaneamente a aquisição dos conhecimentos e competências indispensáveis ao 

prosseguimento de estudos e futuramente a inserção na vida ativa; 

 b) A aposta numa escola inclusiva, onde todos os alunos adquirem um nível de educação e 

formação facilitadoras da sua plena inclusão social e com sucesso; 

c) A gestão curricular de forma contextualizada e articulada, utilizando processos e 

procedimentos flexíveis, que promovam aprendizagens de qualidade;  

d) A criação de atividades de complemento curricular que dêem satisfação ao expresso no 

artigo 48º da LBSE; 

e) Uma ação conjugada de todos os educadores e professores, organizados nos respetivos 

departamentos e demais estruturas de coordenação e supervisão; 

f) O desenvolvimento de esforços no sentido de preservar e melhorar as instalações e 

equipamentos educativos e criar condições para uma humanização dos espaços e das relações 

interpessoais nos diferentes estabelecimentos; 

g) O apelo à cooperação dos pais e encarregados de educação na vida escolar; 

h) O envolvimento da autarquia e instituições ligadas à comunidade, na consecução dos 

objetivos formativos da escola. 

 

3 - Relação educativa e pedagógica na sala de aula 

3.1. A relação educativa e pedagógica da sala de aula deve apoiar-se nas seguintes linhas de 

orientação: 

a) Diálogo com os alunos, as famílias e a comunidade; 
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b) Dispor de maior flexibilidade na gestão curricular, com vista à dinamização de trabalho 

interdisciplinar, de modo a aprofundar, reforçar e enriquecer as Aprendizagens Essenciais; 

c) Implementar a componente de Cidadania e Desenvolvimento, enquanto área de trabalho 

presente nas diferentes ofertas educativas e formativas, com vista ao exercício da cidadania ativa, 

de participação democrática, em contextos interculturais de partilha, colaboração e de confronto 

de ideias sobre matérias da atualidade; 

d) Fomentar nas crianças e alunos o desenvolvimento de competências de pesquisa, 

avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de 

problemas e ao reforço da sua autoestima e bem-estar; 

e) Adotar diferentes formas de organização do trabalho escolar, designadamente através da 

constituição de equipas educativas que permitam rentabilizar o trabalho docente e centrá-lo nos 

alunos; 

f) Apostar na dinamização do trabalho de projeto e no desenvolvimento de experiências de 

comunicação e expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal, valorizando o papel 

dos alunos enquanto autores, proporcionando-lhes situações de aprendizagens significativas; 

g) Reforçar as dinâmicas de avaliação das aprendizagens centradas na diversidade de 

instrumentos que permitem um maior conhecimento da eficácia do trabalho realizado e um 

acompanhamento ao primeiro sinal de dificuldade nas aprendizagens dos alunos. 

 

4 - Inovação na organização do espaço educativo 

"Os espaços educativos são locais onde se desenvolvem ações que visam o desenvolvimento 

pleno do aluno e a formação de cidadãos conscientes e responsáveis.” (Zabalza, 2001) 

 

4.1. Este espaço educativo deve ser planificado e organizado, por cada professor, tendo como 

grandes objetivos: 

a) Refletir a ação pedagógica do professor; 

b) Ajudar os alunos na aprendizagem dos conteúdos e competências escolares; 

c) Contribuir para uma aprendizagem significativa; 

d) Incutir um trabalho colaborativo e cooperativo; 

e) Fazer explorações, criar e resolver problemas; 

f) Permitir a utilização das tecnologias da informação e comunicação; 

g) Privilegiar uma maior interação entre os alunos e o trabalho autónomo. 

h) Facultar um espaço para exibir os trabalhos dos alunos, considerando que as paredes e os 

placards constituem um espaço útil de grandes potencialidades. 

 

5 - Circulação dos alunos e professores no período das aulas 

5.1. Para além das normas já existentes torna-se necessário permitir a saída da 

criança/aluno/professor para executar atividades que complementem o seu trabalho na sala de 

aula tais como: 
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a) Executar uma tarefa; 

b) Ir à biblioteca requisitar um livro. 

 

6 - Avaliação das Aprendizagens 

6.1. A avaliação das aprendizagens dos alunos é uma parte integrante do currículo nacional, 

regulada por um conjunto de diplomas legais que decorrem da Lei de Bases e dos normativos 

relativos a cada nível de ensino.  

No âmbito do projeto educativo, a escola, promove a adequação dessa legislação ao seu 

contexto específico, estabelecendo os princípios orientadores para a avaliação das aprendizagens. 

6.2. Ao nível dos órgãos da escola, compete ao conselho pedagógico, por sua iniciativa ou por 

proposta dos departamentos: 

a) Definir as orientações e os critérios para os procedimentos de avaliação; 

b) Acompanhar e monitorizar a aplicação e concretização dos mesmos princípios orientadores 

e critérios gerais, promovendo as iniciativas que se afigurem necessárias para garantir o seu 

cumprimento. 

6.3. Os princípios orientadores e os critérios gerais para a avaliação das aprendizagens, a 

serem seguidos por todos os professores, traduzem-se num conjunto de procedimentos, a serem 

coordenados ao nível de departamento do 1.º ciclo: 

a) Realização de reuniões regulares de planeamento e aferição de critérios, estratégias, 

instrumentos e terminologia de avaliação; 

b) Adequação das tarefas de avaliação ao ensino realizado, tendo em conta o que é específico 

dos alunos de uma turma; 

c) Diversificação dos instrumentos de avaliação, de acordo com o n.º 1 do artigo 24.º, do 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 

d) Informação prévia, e detalhada, das tarefas, dos conteúdos, conhecimentos e capacidades 

a objeto de avaliação; 

e) Explicitação, junto dos alunos, dos critérios e procedimentos de avaliação, em todas as 

suas vertentes, nomeadamente, o peso atribuído na classificação final a cada tarefa de avaliação; 

f) Valorização da correção das tarefas com os alunos, de forma a contribuir para a melhoria 

efetiva das suas aprendizagens; 

g) Clarificação das cotações atribuídas às diferentes componentes de um instrumento de 

avaliação, bem como as efetivamente atribuídas a cada desempenho ou resposta; 

h) Recolha e registo dos diferentes tipos de evidências de aprendizagem decorrentes de 

tarefas de avaliação formais e informais; 

i) Em caso de falta a testes e/ou outros momentos de avaliação equivalentes, a aplicação de 

outro instrumento noutra data só será possível por motivo de doença devidamente comprovada ou 

qualquer outro impedimento legal, igualmente comprovado; 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

162 

j) Avaliação, pelos alunos, do seu desempenho nas tarefas que realizam, bem como do 

trabalho global desenvolvido ao longo de um período ou de um ano de escolaridade (auto e 

heteroavaliação); 

k) Entrega aos alunos dos testes e trabalhos corrigidos e classificados no prazo máximo de 10 

dias úteis, antes da realização de outra tarefa do mesmo tipo, procedendo, dentro do possível, a 

uma análise individual aprofundada desses desempenhos; 

 

7 - Visitas de Estudo 

Visando assegurar a integração das visitas de estudo no planeamento escolar, o cumprimento 

dos seus objetivos, a garantia de condições de segurança para os alunos e a indispensável 

coordenação de ensino, estas ações devem subordinar-se às seguintes normas orientadoras: 

7.1. As visitas de estudo devem ser planeadas no início do ano letivo e integradas no plano 

anual de atividades.  

A impossibilidade de indicar, com a devida antecedência, a data da realização das visitas de 

estudo ou qualquer posterior alteração à data inicialmente prevista, por condicionalismos das 

entidades a visitar, não impede a apresentação das propostas ao departamento, para aprovação em 

conselho pedagógico. 

7.2. As propostas da visita de estudo devem ser registadas no Plano Anual de Atividades 

(PAA), pelo responsável da atividade, com especificação dos seguintes elementos: 

a) Calendarização; 

b) Objetivos pedagógicos;  

c) Locais a visitar; 

d) Dinamizadores; 

e) Público alvo; 

f) Recursos e orçamento; 

g) Tarefa a realizar pelo aluno. 

 

7.4. Paralelamente é preenchido um guião a ser entregue à Subdiretora com a antecedência 

de 30 dias, com a indicação adicional de: 

a) Sistema de transporte dos alunos e respetivo itinerário; 

b) Quantificação das verbas a despender; 

c) Alunos envolvidos com escalão ASE; 

d) Professores acompanhantes; 

7.5. Cabe aos docentes responsáveis/professores organizadores: 

a) Enviar aos encarregados de educação uma circular informativa sobre a visita de estudo, os 

seus objetivos, os locais a visitar, as disciplinas ou áreas envolvidas, a data e o valor e ainda o 

termo de responsabilidade/autorização, usando o modelo da escola; 
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b) Os professores, educadores e acompanhantes devem cumprir o seguinte rácio: no Pré-

Escolar - um Educador e/ou acompanhante por cada 10 crianças; no 1.º ciclo - 1 professor por cada 

15 alunos. 

7.6. Após aprovação das visitas de estudo, os docentes devem: 

a) Assegurar toda a informação relativa ao seguro escolar; 

b) Garantir uma ação integrada de toda a equipa pedagógica; 

c) No final da visita deve proceder-se à sua avaliação nos documentos próprios. 

 

8 - Formação 

A formação de pessoal docente e não docente assume particular relevância para a 

organização e funcionamento da escola, pelo que esta deve ser uma das suas prioridades. 

8.1. Compete ao agrupamento neste domínio: 

a) Participar e promover a formação e atualização dos docentes; 

b) Inventariar carências respeitantes à formação dos professores, no plano das componentes 

científica e pedagógico-didática; 

c) Elaborar o plano de formação e atualização dos docentes; 

d) Mobilizar os recursos necessários à formação contínua em colaboração com entidades ou 

instituições competentes; 

e) Emitir parecer sobre os programas de formação dos professores a quem sejam atribuídos 

períodos especialmente destinados à formação contínua; 

f) Promover a formação de equipas de professores que possam orientar a implementação de 

inovações educativas; 

g) Inventariar, igualmente, as necessidades de formação do seu pessoal não docente e 

promover essa mesma formação, em estreita colaboração com o Município, entidade responsável 

por esta área. 

8.2. De forma a assegurar a atualização, o aperfeiçoamento, e apoio à atividade profissional 

do pessoal docente e não docente, o Agrupamento de Escolas de Alcabideche deve adotar uma 

atitude de grande responsabilidade no domínio da formação caminhando no sentido de: 

a) Privilegiar a formação contínua, decorrente das necessidades detetadas e que incida, de 

forma preponderante, sobre a realidade concreta do aluno e da escola; 

b) Criar espaços de debate e promover sessões de esclarecimento sobre temas que 

operacionalizem problemas correntes dos professores e ações de informação e formação sobre 

temas de suporte à atividade do pessoal docente e não docente; 

c) Uma abertura da escola ao acompanhamento da formação inicial de professores, desde que 

essa constitua uma mais valia para o próprio corpo docente; 

d) Uma colaboração estreita com o Centro de Formação de Professores do Concelho de 

Cascais, como escola associada que somos. 
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III - ÓRGÃOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

SECÇÃO I – ÓRGÃOS / SUA COMPOSIÇÃO E MANDATO 

Artigo 1.º - Órgãos 

1. De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 

Dec. Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, são os seguintes os Órgãos de Gestão e Administração do 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche:  

a) Conselho Geral 

b) Diretor 

c) Conselho Pedagógico 

d) Conselho Administrativo 

e) Conselho de Departamento 

f) Conselho de Docentes 

 

Artigo 2.º - Composição 

1. O número de elementos que compõem cada um dos órgãos constantes do artigo 1.º deste 

regulamento é o seguinte:  

a) Conselho Geral – 15 elementos (ponto 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, alterado pelo Dec. - Lei n.º 137/2012 de 2 de julho); 

b) Diretor – 1 elemento (artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 

Dec. Lei n.º 137/2012 de 2 de julho); 

c) Conselho Pedagógico – 14 elementos (de acordo com o número 1 do artigo 32.º do Decreto-

Lei n.º 75/2008, de 22 de abril alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho). 

d) Conselho Administrativo – 3 elementos (artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho). 

 

Artigo 3.º - Conselho Geral 

1. O Conselho Geral é o órgão colegial constituído para efeitos de aplicação do novo regime 

de autonomia, administração e gestão, de acordo com o estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril (https://dre.pt/application/conteudo/249866), alterado pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012, de 2 de julho (https://dre.pt/application/conteudo/178527). 

 

Artigo 4.º - Diretor 

1. O Diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento de escolas nas áreas 

pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, de acordo com o estabelecido no 

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril 

(https://dre.pt/application/conteudo/249866), alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho (https://dre.pt/application/conteudo/178527). 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/249866
https://dre.pt/application/conteudo/178527
https://dre.pt/application/conteudo/249866
https://dre.pt/application/conteudo/178527
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Artigo 5.º - Conselho Pedagógico 

1. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 

educativa do agrupamento de escolas, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da 

orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e 

não docente, de acordo com o estabelecido no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril (https://dre.pt/application/conteudo/249866), alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 

de julho (https://dre.pt/application/conteudo/178527). 

 

Artigo 6.º - Conselho Administrativo 

1. O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do 

agrupamento de escolas, de acordo com o estabelecido no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril (https://dre.pt/application/conteudo/249866), com as alterações introduzidas pelo 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro, 

(https://dre.pt/application/conteudo/489733) e pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho 

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).  

 

IV – ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

Artigo 7.º - Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica 

1. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica do Agrupamento são, de 

acordo com o ponto 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril 

(https://dre.pt/application/conteudo/249866), alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho (https://dre.pt/application/conteudo/178527): Departamento de Educação Pré-Escolar, 

Departamentos do 1.º Ciclo, Departamento da Educação Inclusiva, o Conselho de Docentes do Pré-

escolar e 1.º Ciclo, Conselhos de Ano de Escolaridade. 

2. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica colaboram com o 

Conselho Pedagógico e o Diretor no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e 

acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação 

de desempenho do pessoal docente. 

 

SECÇÃO I - COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO 

Artigo 8.º - Coordenador dos Estabelecimentos do Pré-escolar e do 1.º Ciclo 

1. Ao abrigo do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril 

(https://dre.pt/application/conteudo/249866), alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho (https://dre.pt/application/conteudo/178527), o Coordenador é designado pelo Diretor, de 

entre os educadores e professores em exercício efetivo de funções nos estabelecimentos de 

educação Pré-escolar e 1.º Ciclo. 

2. O mandato do Coordenador tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do 

Diretor. 

3. O Coordenador pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor. 

https://dre.pt/application/conteudo/249866
https://dre.pt/application/conteudo/178527
https://dre.pt/application/conteudo/249866
https://dre.pt/application/conteudo/489733
https://dre.pt/application/conteudo/178527
https://dre.pt/application/conteudo/249866
https://dre.pt/application/conteudo/178527
https://dre.pt/application/conteudo/249866
https://dre.pt/application/conteudo/178527
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4. Os estabelecimentos de ensino do Pré-escolar e do 1.º Ciclo estão representados 

respetivamente no Conselho Pedagógico, por um Educador de Infância, um professor do 1.º Ciclo do 

Agrupamento, os Coordenadores de Escola e os Coordenadores de Ano. 

 

Artigo 9.º - Competências 

Compete ao coordenador do Pré-escolar e do 1.º Ciclo: 

a) Coordenar as atividades educativas em articulação com o Diretor; 

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as competências que por este lhe 

forem delegadas; 

c) Transmitir as informações relativas a pessoal docente e não docente, às crianças e aos 

alunos; 

d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos interesses 

locais e da autarquia nas atividades educativas. 

 

Artigo 10.º - Constituição do Departamento do Pré-escolar e do 1.º Ciclo. 

1. Do Pré-Escolar: 

a) Coordenador do Departamento do Pré-Escolar; 

b) Responsáveis de Estabelecimento; 

c) Educadores de Infância. 

 

2. Do 1.º Ciclo: 

a) Coordenador do Departamento; 

b) Coordenadores das Escolas do 1.º Ciclo; 

c) Coordenadores de Ano; 

d) Professores titulares de turma. 

 

Artigo 11.º - Competências dos Professores e Educadores Titulares de Turma 

1. São competências dos professores e educadores titulares de turma:  

a) Promover, junto do Conselho de Docentes, a realização de ações conducentes à aplicação 

do Projeto Educativo do Agrupamento, numa perspetiva de envolvimento dos pais/encarregados de 

educação e de abertura à comunidade;  

b) Assegurar a adoção de estratégias coordenadas, relativamente ao grupo de crianças/ 

alunos da turma, bem como a criação de condições para a realização de atividades 

interdisciplinares, nomeadamente no âmbito dos diversos projetos;  

c) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos 

professores/educadores da turma a informação necessária à orientação educativa dos alunos; 

d) Compete ao professor titular de turma acompanhar o aluno na execução da medida 

corretiva disciplinar ou sancionatória a que tiver sujeito, devendo articular a sua atuação com os 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

167 

encarregados de educação em função das necessidades educativas identificadas, e de forma a 

assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida; 

e) Desenvolver o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo o seu 

caráter globalizante e integrador, solicitando, se necessário, a participação dos outros 

intervenientes na avaliação; 

f) Propor aos serviços competentes a avaliação especializada, após solicitação do Conselho de 

Docentes;  

g) Apresentar, no Conselho de Docentes destinado às avaliações trimestrais, os relatórios 

elaborados pelos professores responsáveis pelas medidas de apoio educativo, nomeadamente no 

que concerne a aulas de apoio individualizado, acompanhamento dos psicólogos e dos professores 

de educação inclusiva; 

h) Avaliar a dinâmica global da turma, a planificação e a avaliação de projetos de âmbito 

interdisciplinar e, no 1.º Ciclo, a efetivação das avaliações formativa e sumativa; 

 

Artigo 12.º - Coordenadores de Ano 

1. Os coordenadores de  ano  de  escolaridade  são  nomeados pela direção. 

2. Compete a cada coordenador de ano: 

a) Colaborar com os seus pares na elaboração de estratégias pedagógicas e instrumentos 

de avaliação destinados ao ensino do ano de escolaridade que coordena; 

b) Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos professores titulares de 

turma que coordena e a sua colaboração.  

 

Secção II – SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

Artigo 13.º - Definição 

1. Os serviços Técnico-Pedagógicos compreendem as áreas de Serviços Especializados de 

Educação Especial.  

 

Artigo 14.º - Definição e constituição 

1. Os Serviços especializados de Educação Especial destinam-se a promover a existência de 

condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos e conjugam a sua atividade com as 

Estruturas de Orientação Educativa do Agrupamento.  

2. Os Serviços especializados de Educação Especial intervêm na organização, planeamento e 

aplicação de medidas educativas destinadas aos alunos com necessidades educativas especiais de 

caráter permanente.  

3. Constituem Serviços de Apoio Especializados:  

a) Os Professores da Educação Especial;  

b) Os Serviços de Ação Social Escolar;  

c) Os Técnicos especializados, decorrentes das parcerias com o Hospital José de Almeida, o 

Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, Centro de Saúde de Alcabideche, a Equipa de 
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Intervenção Precoce de Cascais, a Emoção em Movimento (EMO), a Autarquia e a Câmara Municipal 

de Cascais, visando os seguintes fins:  

i) A referenciação e avaliação das crianças e jovens com necessidades educativas especiais de 

caráter permanente;  

ii) A execução de respostas educativas de educação especial;  

iii) O desenvolvimento de estratégias de educação que se considerem adequadas para 

satisfazer necessidades educativas dos alunos;  

iiii) O desenvolvimento de ações de apoio à família. 

4. Os Serviços de Apoio Especializados visam assegurar um acompanhamento eficaz do 

percurso escolar, favorecer a igualdade e equidade de oportunidades e a qualidade das 

aprendizagens, tendo sempre o sucesso educativo dos alunos como objetivo primordial.  

5. Os Serviços de Apoio Especializados têm um representante no Conselho Pedagógico. Este 

representante é designado por quatro anos, caso permaneça colocado no Agrupamento. Se tal não 

se verificar, proceder-se-á a nova designação.  

 

Artigo 15.º - Competências dos Docentes de Educação Inclusiva 

1. Compete ao docente de Educação Inclusiva:  

a) Assinalar os alunos com Necessidades de Saúde Específicas, que ingressam pela primeira 

vez no Agrupamento, ou que já o frequentaram em anos letivos anteriores;  

b) Caracterizar estes alunos com base em relatórios anteriores, informações dos Encarregados 

de Educação e professores e também através de observação direta;  

c) Encaminhar os alunos para a vertente adequada: pedagógica, psicológica, de caráter social 

ou de saúde;  

d) Colaborar com os Órgãos de Gestão e de Coordenação Pedagógica, e com os docentes, na 

gestão flexível dos currículos e na sua adequação às capacidades e aos interesses dos alunos, bem 

como às realidades locais;  

e) Elaborar os Programas Educativos em colaboração com os professores do ensino regular, 

quando necessário;  

f) Superintender a execução das medidas do regime educativo inclusivo;  

g) Participar em Conselhos de Docentes e em reuniões com Encarregados de Educação, 

sempre que as circunstâncias o exijam.  

2. No âmbito das funções definidas na legislação em vigor, compete ao docente de Educação 

Inclusiva:  

a) Colaborar com outros serviços no levantamento dos alunos com medidas seletivas e/ou 

adicionais;  

b) Proceder à sua avaliação pedagógica;  

c) Nas situações que o exijam, efetuar o acompanhamento e apoio pedagógico.  
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V – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Artigo 16.º - Participação de Pais e Encarregados de Educação 

1. No âmbito do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho 

(https://dre.pt/application/conteudo/178527), aos pais e encarregados de educação é-lhes 

reconhecido o direito de participação na vida do agrupamento de escolas. Esta participação 

processa-se de acordo com o disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo 

(https://dre.pt/application/conteudo/222418) e no Decreto-Lei n.º 372/1990, de 27 de novembro 

(https://dre.pt/application/conteudo/564802), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

80/1999, de 16 de março (https://dre.pt/application/conteudo/144996) e pela Decreto-Lei n.º 

29/2006, de 4 de julho (https://dre.pt/application/conteudo/538016). 

2. A representação dos pais e dos encarregados de educação nos órgãos da escola faz-se de 

acordo com a legislação em vigor e de acordo com os estatutos das associações de pais. 

3. Na ausência de Associação de Pais e Encarregados de educação do Agrupamento, os 

elementos representantes dos pais e /ou encarregados de educação serão nomeados por uma 

comissão de Pais/Encarregados de educação, a constituir até ao final do mês de outubro do ano em 

que decorre a eleição dos órgãos de gestão e administração do Agrupamento. 

 

Artigo 17.º - Responsabilidade dos Pais e Encarregados de Educação 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho 

(https://dre.pt/application/conteudo/178527), aos pais e encarregados de educação é-lhes 

reconhecido o direito de participação na vida do agrupamento de escolas. Esta participação 

processa-se de acordo com o disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo 

(https://dre.pt/application/conteudo/222418) e no Decreto-Lei n.º 372/1990, de 27 de novembro 

(https://dre.pt/application/conteudo/564802), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

80/1999, de 16 de março (https://dre.pt/application/conteudo/144996) e pelo Decreto-Lei n.º 

29/2006, de 4 de julho (https://dre.pt/application/conteudo/538016). 

 

Artigo 18.º - Incumprimento dos Deveres por Parte dos Pais ou Encarregados de Educação 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho 

(https://dre.pt/application/conteudo/178527), aos pais e encarregados de educação é-lhes 

reconhecido o direito de participação na vida do agrupamento de escolas. Esta participação 

processa-se de acordo com o disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo 

(https://dre.pt/application/conteudo/222418) e no Decreto-Lei n.º 372/1990, de 27 de novembro 

(https://dre.pt/application/conteudo/564802), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

80/1999, de 16 de março (https://dre.pt/application/conteudo/144996) e pelo Decreto-Lei n.º 

29/2006, de 4 de julho (https://dre.pt/application/conteudo/538016). 
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VI – DOS ALUNOS 

No Estatuto do Aluno, Decreto-Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), são estabelecidos os direitos e os deveres do aluno 

dos ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de educação e dos 

restantes membros da comunidade educativa na sua educação e formação. 

 

Artigo 19.º - Valores Nacionais e Cultura de Cidadania 

1. Referem-se no artigo 6.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os valores nacionais e cultura de cidadania.  

 

Artigo 20.º - Direitos do Aluno 

1. Referem-se no artigo 7.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os direitos dos alunos. 

 

Artigo 21.º - Representação dos Alunos 

1. Referem-se no artigo 8.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), a forma de representação dos alunos. 

 

Artigo 22.º - Deveres Gerais do Aluno 

1. Referem-se no artigo 10.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os deveres gerais dos alunos. 

 

Artigo 23.º - Dever de Assiduidade 

1. Referem-se no artigo 13.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os deveres de assiduidade dos alunos. 

 

Artigo 24.º - Faltas e a sua Natureza 

1. Referem-se no artigo 14.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), as normas relativamente às faltas e sua natureza. 

 

Artigo 25.º - Dispensa da Atividade Física 

1. Referem-se no artigo 15.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), as normas para dispensa da atividade física. 

 

Artigo 26.º - Justificação de Faltas 

1. Referem-se no artigo 16.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), as normas para justificação de faltas. 
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Artigo 27.º - Faltas Injustificadas 

1. Referem-se no artigo 17.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os procedimentos em caso de faltas injustificadas. 

 

Artigo 28.º - Excesso Grave de Faltas 

 1. Referem-se no artigo 18.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os procedimentos em caso de excesso grave de 

faltas. 

 

Artigo 29.º - Efeitos da Ultrapassagem dos Limites de Faltas 

1. Referem-se no artigo 19.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os procedimentos em caso de ultrapassagem dos 

limites de faltas. 

 

Artigo – 30.º – Medidas de recuperação e de integração 

1. Referem-se no artigo 20.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), as medidas de recuperação e de integração. 

 

Artigo 31.º – Incumprimento ou Ineficácia das Medidas de Recuperação 

1. Referem-se no artigo 21.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os procedimentos em caso de incumprimento ou 

ineficácia das medidas de recuperação. 

 

VII – DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

Secção I – INFRAÇÃO 

Artigo 32.º – Infração 

1. Referem-se no artigo 22.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os procedimentos em caso de infração. 

 

Artigo 33.º - Participação da Ocorrência 

1. Referem-se no artigo 23.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), as normas para participação de ocorrências. 

 

Secção II – MEDIDAS DISCIPLINARES 

Artigo 34.º - Finalidades das Medidas Disciplinares 

1. Referem-se no artigo 24.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), as finalidades das medidas disciplinares. 
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Artigo 35.º – Determinação das Medidas Disciplinares 

1. Refere-se no artigo 25.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), a determinação das medidas disciplinares. 

 

Artigo 36.º – Medidas Disciplinares Corretivas 

1. Referem-se no artigo 26.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), as medidas disciplinares corretivas. 

 

Artigo 37.º - Atividades de Integração na Escola ou na Comunidade 

1. Referem-se no artigo 27.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), as atividades de integração na escola ou na 

comunidade. 

 

Artigo 38.º - Medidas Disciplinares Sancionatórias 

1. Referem-se no artigo 28.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), as medidas disciplinares sancionatórias. 

2.Compete ao diretor do agrupamento a aplicação complementar de medidas disciplinares em 

casos em que os comportamentos sejam considerados infratores ou incorretos e nocivos para a 

comunidade educativa, tais como: 

a) Saltar a vedação - Este comportamento determina a aplicação da medida disciplinar 

sancionatória de uma suspensão de dois dias; 

b) Quebrar vidros e danificar materiais ou equipamentos- estas ocorrências determinam a 

responsabilidade do aluno, pais ou encarregados de educação obrigando ao pagamento dos reparos; 

E o não cumprimento desta medida disciplinar sancionatória dará origem à instauração de 

procedimento disciplinar; 

c) Faltar ao respeito para com os membros da comunidade educativa, professores e 

funcionários implicará a medida disciplinar de suspensão de três dias úteis, sem prejuízo de pena 

superior face à gravidade da agressão; 

d) Furto ou extorsão - comportamento muito grave que dará origem a processo disciplinar; 

e) Bullying - comportamento muito grave que dará origem a processo disciplinar. 

 

Artigo 39.º – Acumulação de Medidas Disciplinares 

1. Referem-se no artigo 29.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os procedimentos em caso acumulação de medidas 

disciplinares. 
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Artigo 40.º – Medidas disciplinares sancionatórias – Procedimento disciplinar 

1. Referem-se no artigo 30.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), as medidas disciplinares sancionatórias, em caso de 

procedimento disciplinar. 

  

Artigo 41.º – Suspensão Preventiva do Aluno 

1. Referem-se no artigo 32.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os procedimentos em caso de suspensão preventiva 

do aluno. 

 

Artigo 42.º – Decisão Final 

1. Referem-se no artigo 33.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os procedimentos a adotar na decisão final. 

 

Artigo 43.º - Execução das Medidas Disciplinares Corretivas e Sancionatórias 

1. Referem-se no artigo 34.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os procedimentos na execução das medidas 

disciplinares corretivas e sancionatórias. 

 

Artigo 44.º - Recursos 

1. Referem-se no artigo 36.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), os procedimentos em caso de recurso. 

 

Artigo 45.º - Responsabilidade Civil e Criminal 

1. Referem-se no artigo 38.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), as normas de responsabilidade civil e criminal. 

 

Artigo 46.º – Responsabilidade dos Membros da Comunidade Educativa 

1. Refere-se no artigo 39.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), a responsabilidade dos membros da comunidade 

educativa. 

 

Artigo 47.º – Responsabilidade dos Alunos 

1. Refere-se no artigo 40.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), a responsabilidade dos alunos. 

 

Artigo 48.º – Papel Especial dos Professores 

1. Refere-se no artigo 41.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), o papel especial dos professores. 
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Artigo 49.º – Autoridade do Professor 

1. Refere-se no artigo 42.º do Estatuto do Aluno 

(https://dre.pt/application/conteudo/174840), a autoridade do professor. 

 

VIII – REGIME DE MATRÍCULA E DE FREQUÊNCIA 

No Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril 

(https://dre.pt/application/conteudo/115093805), são estabelecidas as normas para a frequência 

de estabelecimentos de educação e de ensino.  

 

Artigo 50.º - Frequência 

1. Referem-se no artigo 4.º do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril 

(https://dre.pt/application/conteudo/115093805), as normas para a frequência de 

estabelecimentos de educação e de ensino. 

 

Artigo 51.º - Matrícula 

1. Referem-se no artigo 5.º do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril 

(https://dre.pt/application/conteudo/115093805), as normas para a matrícula nos 

estabelecimentos de educação e de ensino. 

 

Artigo 52.º - Renovação de matrícula 

1. Referem-se no artigo 8.º do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril 

(https://dre.pt/application/conteudo/115093805), as normas para a renovação da matrícula nos 

estabelecimentos de educação e de ensino. 

 

Artigo 53.º - Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula na educação Pré-Escolar 

1. Referem-se no artigo 10.º do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril 

(https://dre.pt/application/conteudo/115093805), as prioridades na matrícula ou renovação da 

mesma nos estabelecimentos de educação Pré-escolar. 

 

Artigo 54.º - Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula no ensino básico 

1. Referem-se no artigo 11.º do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril 

(https://dre.pt/application/conteudo/115093805), as prioridades na matrícula ou renovação da 

mesma nos estabelecimentos de ensino básico. 
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Artigo 55.º - Divulgação das listas de crianças e alunos que requereram ou a quem foi 

renovada a matrícula 

1. Referem-se no artigo 15.º do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril 

(https://dre.pt/application/conteudo/115093805), as normas de divulgação das listas de crianças e 

alunos que requereram ou a quem foi renovada a matrícula. 

 

Artigo 56.º - Distribuição das crianças e dos alunos pelos estabelecimentos de educação 

ou de ensino pretendidos 

1. Referem-se no artigo 16.º do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril 

(https://dre.pt/application/conteudo/115093805), as normas de distribuição das crianças e dos 

alunos pelos estabelecimentos de educação ou de ensino pretendidos. 

 

Artigo 57.º - Pedido de transferência de estabelecimento dentro do Agrupamento 

1 - Quando um Encarregado de Educação solicitar a transferência de uma criança ou aluno: 

- Solicitar por escrito e indicar os motivos da transferência; 

- Esta será analisada pela direção, pelo educador ou professor titular verificando sempre o 

que será mais pedagógico para a criança ou aluno; 

- A transferência só se realizará após estes procedimentos dependendo ainda da existência de 

vaga no estabelecimento pretendido. 

 

IX – PESSOAL DOCENTE 

No Estatuto da Carreira Docente, Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro 

(https://dre.pt/application/conteudo/542994), são estabelecidos os direitos e os deveres dos 

docentes. 

 

Secção I- DIREITOS 

Artigo 58.º - Direitos Gerais e Profissionais 

1. Referem-se no artigo 4.º do Estatuto da Carreira Docente 

(https://dre.pt/application/conteudo/542994), os direitos gerais e profissionais dos docentes. 

 

Artigo 59.º – Direito de Participação no Processo Educativo 

1. Refere-se no artigo 5.º do Estatuto da Carreira Docente 

(https://dre.pt/application/conteudo/542994), o direito de participação no processo educativo. 

 

Artigo 60.º – Direito à Formação e Informação para o Exercício da Função Educativa 

1. Refere-se no artigo 6.º do Estatuto da Carreira Docente 

(https://dre.pt/application/conteudo/542994), o direito à formação e informação para o exercício 

da função educativa. 

 

https://dre.pt/application/conteudo/115093805
https://dre.pt/application/conteudo/115093805
https://dre.pt/application/conteudo/542994
https://dre.pt/application/conteudo/542994
https://dre.pt/application/conteudo/542994
https://dre.pt/application/conteudo/542994


Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

176 

Artigo 61.º – Direito ao Apoio Técnico, Material e Documental 

1. Refere-se no artigo 7.º do Estatuto da Carreira Docente 

(https://dre.pt/application/conteudo/542994), o direito ao apoio técnico, material e documental. 

 

Artigo 62.º - Direito à Segurança na Atividade Profissional 

1. Refere-se no artigo 8.º do Estatuto da Carreira Docente 

(https://dre.pt/application/conteudo/542994), o direito à segurança na atividade profissional. 

  

Artigo 63.º – Direito à Consideração e à Colaboração da Comunidade Educativa 

1. Refere-se no artigo 9.º do Estatuto da Carreira Docente 

(https://dre.pt/application/conteudo/542994), o direito à consideração e à colaboração da 

comunidade educativa. 

 

Secção II - DEVERES 

Artigo 64.º – Deveres gerais 

1. Referem-se no artigo 10.º do Estatuto da Carreira Docente 

(https://dre.pt/application/conteudo/542994), os deveres gerais dos docentes. 

 

Artigo 65.º - Deveres para com os Alunos 

1. Referem-se no artigo 10.º - A do Estatuto da Carreira Docente 

(https://dre.pt/application/conteudo/542994), os deveres para com os alunos. 

 

Artigo 66.º - Deveres para com a Escola e os Outros Docentes 

1. Referem-se no artigo 10.º - B do Estatuto da Carreira Docente 

(https://dre.pt/application/conteudo/542994), os deveres para com a escolas e os outros 

docentes. 

 

Artigo 67.º - Deveres para com os pais e encarregados de educação 

1. Referem-se no artigo 10.º - c do Estatuto da Carreira Docente 

(https://dre.pt/application/conteudo/542994), os deveres para com os pais e encarregados de 

educação. 

 

X – PESSOAL NÃO DOCENTE 

O Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho (https://dre.pt/application/conteudo/502396), 

estabelece o estatuto específico do pessoal técnico-profissional, administrativo e de apoio 

educativo dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, designado por pessoal não docente. 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/542994
https://dre.pt/application/conteudo/542994
https://dre.pt/application/conteudo/542994
https://dre.pt/application/conteudo/542994
https://dre.pt/application/conteudo/542994
https://dre.pt/application/conteudo/542994
https://dre.pt/application/conteudo/542994
https://dre.pt/application/conteudo/502396
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Artigo 68.º - Papel do Pessoal Não Docente das Escolas 

1. Refere-se no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho 

(https://dre.pt/application/conteudo/502396), o papel do pessoal não docente. 

 

Artigo 69.º - Direitos 

1. Referem-se no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho 

(https://dre.pt/application/conteudo/502396), os direitos. 

 

Artigo 70.º - Deveres 

1. Referem-se no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho 

(https://dre.pt/application/conteudo/502396), os deveres. 

 

XI- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 71.º - Da Assiduidade e Pontualidade 

1. A falta a qualquer reunião equivale sempre a dois tempos letivos. 

2. Pontualidade para professores: 

a) O professor deve ser rigoroso no cumprimento dos seus horários. Para que os tempos 

letivos sejam respeitados, deve o professor dirigir-se para a sala de aula logo após o toque de 

entrada.  

3. Pontualidade para os assistentes operacionais: 

a) A falta às reuniões convocadas por qualquer órgão de gestão da escola equivale a falta a 

metade de um dia de trabalho. 

b) Os assistentes operacionais devem ser rigorosos no cumprimento dos seus horários e, 

sempre que não seja possível cumpri-los integralmente, deverão justificar-se perante o 

coordenador/responsável de estabelecimento. 

4. Todo o pessoal docente e não docente deve apresentar-se de forma adequada ao local 

onde se encontra, tendo em conta que a escola é um local de educação e formação de jovens.  

 

Artigo 72.º - Entrada em Vigor 

1. Este Regulamento interno entra em vigor no momento imediato ao da sua aprovação pelo 

Conselho Geral. 

2. Deste Regulamento Interno há dois originais à guarda do Conselho Geral e do Diretor. 

3. Este Regulamento Interno tem uma vigência de 4 anos, ao fim dos quais será revisto. 

https://dre.pt/application/conteudo/502396
https://dre.pt/application/conteudo/502396
https://dre.pt/application/conteudo/502396
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6.3.1 Regimento do Conselho Geral 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 

Objeto 

O Conselho Geral é o órgão colegial constituído para efeitos de aplicação do novo regime de 

autonomia, administração e gestão estabelecido pelo Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. O presente regimento aplica-se ao Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche. 

 

Artigo 2º 

Natureza e Âmbito 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas 

orientadoras da atividade do Agrupamento.  

É um órgão de participação e representação da Comunidade Educativa, nos termos e para os 

efeitos dispostos no número 4 do artigo 48º da Lei da Bases do Sistema Educativo. 

A atividade dos membros do Conselho Geral visa salvaguardar os interesses do Agrupamento e 

promover a qualidade pedagógica, bem como o bem estar de toda a comunidade educativa. 

 

Artigo 3º 

Competências 

1 - Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por Lei ou Regulamento Interno, 

ao Conselho Geral compete:  

Eleger o respetivo Presidente e o seu substituto legal, de entre os seus membros;  

- O Presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em 

efetividade de funções.  

Eleger o Diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho; 

Elaborar e rever, sempre que necessário, o seu Regimento, definindo as suas regras de 

organização e funcionamento. 

Aprovar o Projeto Educativo e acompanhar e avaliar a sua execução;  

Aprovar o Regulamento Interno do Agrupamento;  

Aprovar os Planos Anual e Plurianual de Atividades, após emissão de parecer do Conselho 

Pedagógico;  

 Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de 

Atividades;  

i) Aprovar as propostas de Contratos de Autonomia após emissão de parecer do Conselho 

Pedagógico;  
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j) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento;  

k) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no 

domínio da Ação Social Escolar;  

l) Aprovar o Relatório de Contas de Gerência; 

m) Apreciar os resultados de processo de auto-avaliação do Agrupamento; 

o) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários;  

m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão;  

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa;  

p) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas que servirão de base aos protocolos e acordos de cooperação a estabelecer 

pelo Diretor;  

q) Pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse geral para o Agrupamento, por sua 

iniciativa ou solicitação dos restantes órgãos; 

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 

s) Aprovar o mapa de férias do Diretor; 

t) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas legalmente. 

 

2 - No desempenho das suas competências, o Conselho Geral tem a faculdade de requerer aos 

restantes órgãos as informações necessárias para realizar, eficazmente, o acompanhamento e a 

avaliação do funcionamento do Agrupamento e de lhes dirigir recomendações, com vista ao 

desenvolvimento do Projeto Educativo e ao cumprimento do Plano Anual de Atividades.  

3 - O Conselho Geral pode constituir, no seu seio, uma comissão permanente, na qual pode 

delegar as competências de acompanhamento da atividade do agrupamento, entre as suas reuniões 

ordinárias.  

     - A comissão permanente é composta por um total de cinco elementos e constitui uma 

fração do Conselho Geral, respeitada a proporcionalidade dos corpos que nele têm representação, 

distribuídos da seguinte forma:  

a) Representantes do pessoal docente – 1;  

b) Representante do pessoal não docente – 1;  

c) Representantes dos pais e encarregados de educação – 1;  

d) Representantes do município – 1;  

e) Representantes da comunidade local – 1.  

 

Artigo 4º 

Competências do Presidente 

- Compete ao Presidente do Conselho Geral:  

Representar o Conselho Geral nas relações institucionais e de trabalho; 

Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias através de convocatória divulgada pelo meio 

mais expedito com uma antecedência mínima de cinco dias úteis. 
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c) Dar conhecimento aos membros do Conselho Geral de todas as informações consideradas 

necessárias ao bom funcionamento deste órgão; 

d) Admitir e colocar em discussão propostas, reclamações e requerimentos, verificada a sua 

regularidade legal; 

e) Presidir às reuniões, declarar a sua abertura, suspensão, encerramento dos trabalhos e 

dirigir os trabalhos; 

f) Assegurar o cumprimento do presente Regimento e das deliberações do Conselho Geral;  

g) Dar posse ao Diretor;  

h) Desencadear e dirigir os processos eleitorais para o Conselho Geral;  

i) Fazer afixar em local próprio as decisões do Conselho Geral. 

 

Artigo 5º 

Composição 

1 - O Conselho Geral é composto por um total de 15 elementos, distribuídos da seguinte 

forma:  

a)  Cinco representantes do pessoal docente;  

b)  Dois representantes do pessoal não docente;  

c)  Três representantes dos pais e encarregados de educação;  

d) Dois representantes do Município;  

e) Um representante da Junta de Freguesia; 

f)  Dois representantes da comunidade local.  

 

2 — O número de representantes do pessoal docente e não docente, no seu conjunto, não 

pode ser superior a 50 % da totalidade dos membros do Conselho Geral.  

3 - O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto conforme previsto 

no artigo 12º do Decreto-lei 75/2008, de 22 de abril. 

 

Artigo 6º 

Incompatibilidade 

Os membros da Direção, Coordenadores de escola ou estabelecimento de educação pré-

escolar, bem como os membros que asseguram assessoria da direção e os membros do Conselho 

Pedagógico estão impedidos legalmente de ser membros do Conselho Geral. 

 

Artigo 7º 

Mandato 

1- O mandato inicia-se imediatamente após a tomada de posse dos membros do Conselho 

Geral e cessa com o ato de tomada de posse do Conselho Geral subsequente, sem prejuízo da 

cessação individual do mandato de cada um dos seus membros. 
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2 - O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, sem prejuízo 

do disposto nos números seguintes.  

3 - O mandato dos representantes dos Pais e Encarregados de Educação tem a duração de dois 

anos escolares.  

4 - Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se, entretanto, 

perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação.  

5 - As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são preenchidas pelo 

primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência, na lista a que pertencia 

o titular do mandato.  

6 - Se se esgotarem os elementos suplentes, inviabilizando a respetiva substituição, serão 

realizadas eleições intercalares.  

 

Artigo 8º 

Suspensão de Mandato 

1 - Qualquer membro do Conselho Geral pode solicitar a suspensão do mandato, por um 

período máximo de seis meses, desde que se encontre numa das seguintes situações:  

a) Doença Comprovada;  

b) Atividade Profissional Inadiável;  

c) Exercício dos direitos de Paternidade e Maternidade;  

2 - Após a suspensão, de imediato ascende o membro suplente, segundo a respetiva ordem de 

precedência na lista a que pertencia o titular do mandato.  

3 - Caso a suspensão se refira ao Presidente do Conselho Geral:  

a) Assumirá interinamente as suas funções o segundo elemento mais votado, aquando da 

eleição para este cargo.  

b) Em caso de impedimento do segundo membro mais votado, proceder-se-á à eleição do 

membro do Conselho Geral que assumirá interinamente essas funções. 

4 - O período de suspensão termina sempre que o interessado informe, por escrito, o 

Presidente deste órgão, da vontade em retomar o lugar, para o qual foi eleito, desde que não 

contrarie a legislação vigente.  

5 - Logo que o membro do Conselho Geral retome o exercício do seu mandato, cessam 

automaticamente, nessa data, todos os poderes de quem o tenha substituído. 

 

Artigo 9.º 

Renúncia ao Mandato 

1 - Os membros do Conselho Geral gozam do direito de renúncia ao respetivo mandato, desde 

que devidamente fundamentada, por razões de ordem pessoal ou profissional.  

2 - A renúncia deve ser comunicada por escrito ao Presidente do Conselho Geral, 

acompanhada da devida fundamentação.  

3 - A aceitação da renúncia é da competência do Conselho Geral.  
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4 - A aceitação da renúncia determina a substituição do membro em causa.  

 

Artigo 10º 

Faltas dos Membros do Conselho Geral 

1 - Será marcada falta de presença sempre que qualquer membro não compareça até trinta 

minutos após a hora marcada para o início da reunião.  

2- Serão consideradas justificadas todas as faltas dadas por motivo de saúde, ou de outro 

impedimento não imputável ao sujeito da falta.  

3- Os pedidos de justificação de falta são remetidos, por escrito, ao Presidente do Conselho 

Geral, até quarenta e oito horas após a reunião deste órgão, acompanhados pelos documentos 

achados convenientes.  

4 - Sempre que um membro designado ou cooptado apresente duas faltas injustificadas, 

deverá o Presidente do Conselho Geral informar a instituição que os designou, podendo esta 

proceder à sua substituição. 

 

Artigo 11º 

Perda de Mandato 

Perdem o mandato: 

1. a) Os membros do Conselho Geral que perderem a qualidade que determinou a sua eleição 

ou designação. 

b) Os membros que acumulem duas faltas seguidas ou quatro interpoladas, quer por falta de 

apresentação da respetiva justificação quer por não aceitação, por parte do Presidente Conselho 

Geral, da justificação apresentada, determina a perda do mandato. 

2. A perda do mandato dos membros eleitos, referida no número anterior, determina a 

substituição do membro em causa. 

 

Artigo 12º 

Justificação de Presença 

A pedido de qualquer membro do Conselho Geral será passada declaração de presença. 

 

Artigo 13º 

Direitos dos Membros do Conselho Geral 

Constituem direitos dos membros do Conselho Geral:  

a) Ter acesso, atempadamente, aos documentos essenciais à reunião; 

Apresentar moções, requerimentos, propostas, moções e votos de louvor;  

c) Participar na discussão e votação dos assuntos submetidos à apreciação do Conselho Geral;  

d) Fazer declaração de voto e fazê-lo constar em ata bem como as razões que o justificam; 

e) Propor a constituição de comissões ou grupos de trabalho;  
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e) Participar ativamente nos trabalhos das comissões e grupos de trabalho referidos na alínea 

e);  

f) Propor a realização de questionários à atuação dos órgãos ou serviços da escola; 

 

Artigo 14º 

Deveres dos Membros do Conselho Geral 

Constituem deveres dos membros do Conselho Geral:  

a) Comparecer com pontualidade às reuniões;  

b) Desempenhar os cargos, as funções e as tarefas para que sejam eleitos ou nomeados;  

c) Participar nas votações; 

d) Comunicar, antecipadamente, pelo meio mais expedito e sempre que possível, as faltas às 

reuniões; 

e) Apresentar as suas propostas em tempo útil; 

f) Contribuir, pelos meios ao seu alcance, para a eficiência e prestígio do Conselho Geral. 

 

 

CAPÍTULO II 

Funcionamento 

 

Artigo 15º 

Local e Periodicidade 

1 - O Conselho Geral reúne em local próprio para o efeito, na sede do Agrupamento de 

Escolas de Alcabideche.  

2 - O Conselho Geral 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.  

3 - As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em horário que permita a participação 

de todos os seus membros.  

 

Artigo 16º 

Expediente 

1 - Todo o expediente dirigido ao Conselho Geral ou ao seu Presidente, devendo dar entrada 

oficial nos Serviços Administrativos da escola sede do Agrupamento.  

2 – Sem prejuízo do número anterior, os membros do Conselho Geral dispõem de um endereço 

eletrónico para envio/receção de comunicações e documentos, sendo este o seguinte: 

conselhogeral@aealcabideche.pt . 

 

mailto:conselhogeral@aealcabideche.pt
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Artigo 17º 

Convocatórias 

1 - A convocatória das reuniões do Conselho Geral compete ao seu Presidente ou a quem o 

substituir nessas funções.  

2 – A convocatória será enviada para o endereço eletrónico de cada um dos membros do 

Conselho Geral e afixada na escola sede do Agrupamento em local designado para o efeito. 

3 - Da convocatória constará sempre a ordem e trabalhos, a data, a hora e o local da reunião. 

4 - As reuniões ordinárias serão convocadas com a antecedência mínima de cinco dias úteis. 

5 - As reuniões extraordinárias não poderão ser convocadas com uma antecedência inferior a 

48 horas.  

6 - Em qualquer dos casos referidos nos números anteriores, a convocatória será sempre 

pessoal e indicará a ordem de trabalhos.  

7 - As convocatórias serão acompanhadas, sempre que possível, da respetiva documentação a 

analisar na reunião. 

Artigo 18.º 

Organização dos Trabalhos 

1 - Em cada reunião, ordinária ou extraordinária, poderá haver um período designado por 

“ordem do dia”, podendo ou não haver um outro designado por “outros assuntos”.  

2- Por maioria de dois terços dos elementos presentes, podem acrescentar-se pontos à 

“ordem de trabalhos”.  

3- No período designado por “outros assuntos” só podem ser tratadas matérias não 

deliberativas. 

 

Artigo 19º 

Deliberações 

Não podem ser discutidos nem aprovados, sem terem sido distribuídos aos membros do 

Conselho Geral, com antecedência mínima de cinco dias, os seguintes documentos:  

a) Projeto Educativo do Agrupamento;  

b) Regulamento Interno do Agrupamento;  

c) Plano Anual e Plurianual de Atividades e respetivos relatórios;  

d) Propostas de Contratos de Autonomia;  

e) Relatórios de Contas de Gerência;  

f) Resultados do processo de Avaliação Interna;  

g) Regimento do Conselho Geral;  

h) Pareceres sobre órgãos do Agrupamento;  

i) Propostas de revisão de quaisquer documentos anteriormente referidos. 
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Artigo 20º 

Quórum 

1 - O Conselho Geral só poderá deliberar quando estiver presente a maioria do número legal 

dos seus membros com direito a voto.  

2 - Caso se verifique a impossibilidade de reunir, por inexistência de quórum, será convocada 

nova reunião, com o intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horas, podendo o órgão deliberar 

desde que esteja presente um terço dos membros com direito a voto.  

 

Artigo 21º 

Formas de votação 

1 – Sempre que se recorra ao processo de votação, esta poderá fazer-se de braço levantado, 

exceto:  

a) Quando o Conselho Geral delibere que a votação deva ser secreta;  

b) Sempre que se proceda à eleição de qualquer membro para função ou comissão específica;  

c) Quando as deliberações envolvam a apreciação de comportamentos ou qualidades de 

qualquer pessoa. 

2 – Não é permitido o voto por procuração ou por correspondência. 

 

Artigo 22º 

Maioria exigível nas deliberações 

1 - As deliberações do Conselho Geral são tomadas por maioria absoluta de votos dos 

membros presentes na reunião, salvo nos casos em que, por disposição legal, se exija maioria 

qualificada, ou seja, suficiente a maioria relativa. 

 2 - Se for exigível maioria absoluta e esta não se atingir, excetuando o caso de empate, 

proceder-se-á imediatamente a nova votação. Se aquela situação se mantiver adiar-se-á a 

deliberação para a reunião seguinte, na qual será suficiente a maioria relativa.  

 

Artigo 23º 

Empate na Votação 

1 - Em caso de empate na votação, o presidente tem voto de qualidade, salvo se a votação se 

tiver efetuado por escrutínio secreto.  

2 - Havendo empate na votação por escrutínio secreto, proceder-se-á a nova votação. Se o 

empate se mantiver adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte. Se na primeira votação dessa 

reunião se mantiver o empate proceder-se-á a votação nominal.  

 

Artigo 24ª 

Voto de Vencido 

Os membros do Conselho Geral podem fazer constar da ata o seu voto de vencido e as razões 

que o justifiquem. 
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Artigo 25º 

Indicação do Secretário 

1 - O Secretário da reunião será indicado rotativamente entre os membros do Conselho Geral, 

por ordem alfabética.  

2 – Na ausência do membro que deveria secretariar o Presidente indicará um outro membro. 

3 – Compete ao secretário coadjuvar o Presidente no exercício das suas funções, 

nomeadamente: 

Proceder à conferência das presenças dos membros do Conselho assim como verificar o 

quórum, registar votações e escrutinar as mesmas; 

Organizar as inscrições dos membros do Conselho Geral que pretendam usar a palavra; 

Ordenar a matéria a submeter à votação; 

Lavrar as atas das reuniões que serão por si subscritas conjuntamente com o Presidente; 

Elaborar, conjuntamente com o Presidente, a súmula dos assuntos tratados, que será 

subscrita por ambos. 

 

Artigo 26º 

Atas das Reuniões 

1 – Das reuniões do Conselho Geral são lavradas atas informatizadas, numeradas e datadas, 

nas quais devem figurar a data, a hora e o local das reuniões, a ordem de trabalhos, o registo de 

presenças e de faltas dos seus membros, bem como a deliberação sobre a justificação das faltas, as 

posições assumidas, as deliberações tomadas, os resultados das votações e as declarações de voto, 

sempre que qualquer dos seus membros o solicite.  

A ata é redigida em computador, em páginas devidamente numeradas e referenciadas ao 

total das mesmas, devendo igualmente ter um suporte em papel. 

2 - Todos os documentos a anexar à ata devem ser entregues, pelos membros deste órgão, ao 

Secretário, na própria reunião.  

3 - A ata de cada reunião será aprovada na reunião seguinte, devendo ser assinada pelo 

Secretário e pelo Presidente. Todas as folhas que fazem parte integrante da ata serão numeradas e 

deverão ser rubricadas pelo Presidente e Secretário.  

4 - Depois de aprovadas e assinadas as atas serão arquivadas em dossiê próprio para o qual, 

no final do mandato, será elaborado um termo de abertura e de encerramento. 

5 - Por autorização expressa do Presidente, podem ser extraídas cópias integrais ou parciais 

das atas, para conhecimento dos outros órgãos do Agrupamento cujas funções se relacionem com os 

temas tratados. 
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Capítulo III 

Disposições Finais 

 

Artigo 27º 

Alterações, Revisão, Vigência e Divulgação 

1 - O presente Regimento entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação, por maioria 

de dois terços dos membros do Conselho Geral, em efetividade de funções. Dele é fornecido um 

exemplar a cada membro e tornado público, na página da escola e por edital, a afixar nos locais 

usuais. 

2 - O Regimento do Conselho Geral poderá ser revisto, por proposta de qualquer membro ou 

por determinação deste órgão, decorrendo da necessidade de o tornar mais operacional ou da 

harmonização com alterações legislativas introduzidas.  

3 - As alterações entrarão em vigor após a sua aprovação. 

 

Artigo 28º 

Lacunas e Omissões 

1-Fazem parte integrante do presente Regimento as normas legais aplicáveis. 

2-Em caso de dúvida ou omissão este Regimento rege-se por toda a legislação aplicável, 

nomeadamente o Código do Procedimento Administrativo e o Regulamento Interno do Agrupamento 

de Escolas de Alcabideche.  
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6.3.2 Regimento do Conselho Pedagógico 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2008 e com o Decreto-Lei n.º 137/2012, o Conselho 

Pedagógico aprova o seu regimento, nos termos dos artigos seguintes: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente documento, adiante designado por Regimento interno, vem por objeto definir um 

conjunto de normas processuais e de conduta que regulem o funcionamento e a organização do 

conselho pedagógico do Agrupamento de Escolas de Alcabideche. 

 

Artigo 2.º 

Princípios gerais 

1. O funcionamento do conselho pedagógico deve subordinar-se aos seguintes princípios: 

a) Democraticidade e participação de todos os membros representantes da comunidade 

educativa; 

b) Privilegiar critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza administrativa; 

c) Cooperação e responsabilização de todos os membros efetivos que compõem o conselho 

pedagógico. 

 

2. Os membros que integram o conselho pedagógico devem atuar numa lógica de 

representatividade, em nome dos órgãos, das estruturas ou dos grupos que representam. 

 

3. A conduta dos membros do conselho pedagógico deve pautar-se por regras de civismo e no 

pleno respeito e integral cumprimento deste regime. 

 

Artigo 3.º 

Composição 

1. O conselho pedagógico é composto por: 

a) O Diretor do Agrupamento; 

b) O Coordenador de Departamento do Primeiro Ciclo; 

c) O Coordenador de Departamento do Pré-escolar/Projetos; 

d) O Coordenador de Departamento da Educação Especial/Equipa Multidisciplinar; 

e) O Coordenador da Autonomia e Flexibilidade Curricular; 

f) O Coordenador Bibliotecário/Cidadania; 

g) Os Coordenadores de Escola; 

h) Os Coordenadores de Ano. 

 

2. O diretor do Agrupamento assume também a presidência do conselho pedagógico. 
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3. Além dos elementos com assento no conselho pedagógico, referidos no ponto 1., pode ser 

sempre solicitada a presença de outros elementos da comunidade educativa, sempre que tal se 

achar pertinente ou necessário. 

 

Artigo 4.º 

Funcionamento 

1. O conselho pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês. 

 

2. O conselho pedagógico reúne extraordinariamente sempre que seja convocado por 

iniciativa do respetivo presidente, a requerimento de um terço dos seus membros efetivos ou 

sempre que um pedido de parecer do conselho geral ou do diretor o justifique; 

 

3. O conselho pedagógico funciona em reunião plenária. 

 

Artigo 5.º 

Competências 

As competências do conselho pedagógico estão definidas nos termos do artigo 33.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008 e Decreto-Lei n.º 137/2012. 

 

Artigo 6.º 

Mandato 

O mandato dos elementos do conselho pedagógico terá a duração correspondente ao mandato 

do diretor, salvo se a representatividade dos conselheiros tiver apenas a duração de um ano letivo. 

 

Artigo 7.º 

Deveres 

Constituem deveres dos elementos do conselho pedagógico: 

a) Comparecer às reuniões plenárias; 

b) Avisar o presidente, com pelo menos 24 horas de antecedência da impossibilidade de 

comparecer às reuniões; 

c) Propor matérias para discussão, por escrito, para incluir na ordem de trabalhos; 

d) Estar disponível para participar em grupos de trabalho que se venham a formar para 

estudar/apresentar qualquer assunto no âmbito das funções deste conselho; 

e) Participar nas discussões e votações; 

f) O Conselho Pedagógico deverá respeitar e fazer respeitar a dignidade desse órgão assim 

como a dos outros órgãos da escola. 
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Artigo 8.º 

Direitos 

Constituem direitos dos elementos do Conselho Pedagógico: 

a) Emitir pareceres e propor recomendações sobre assuntos de interesse para o agrupamento 

e no âmbito das suas competências; 

b) Ter acesso a todos os relatórios, atas e diferentes informações que considerem úteis para o 

exercício das suas funções. 

 

Artigo 9.º 

Funções do presidente do conselho pedagógico 

São funções do presidente: 

a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias; 

b) Presidir às reuniões promovendo a sua eficácia e qualidade; 

c) Fornecer a todos os elementos, com antecedência, toda a documentação a analisar; 

d) Representar o conselho pedagógico; 

e) Dar seguimentos a todas as deliberações; 

f) Enviar as atas por correio eletrónico a todos os elementos, após a receção da mesma 

enviada pelo secretário; 

g) Convidar representantes do pessoal não docente, dos pais e encarregados de educação e 

dos alunos, se o entender, para as reuniões, designadamente quando a ordem de trabalhos verse 

sobre as seguintes matérias: 

i) elaborar a proposta de projeto educativo; 

ii) apresentar proposta para elaboração do regulamento interno e dos planos anual 

e plurianual de atividades; 

iii) definir critérios gerais do domínio da informação e da orientação escolar, do 

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

iv) propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de 

conteúdo regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas; 

v) promover iniciativas da natureza formativa e cultural; 

vi) definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários. 

 

Artigo 10.º 

Secretário 

1. As reuniões são secretariadas por um docente, em sistema rotativo, em conformidade com 

a lista de presenças anexada à convocatória. 

 

2. Constituem competências do secretário das reuniões: 

a) Colaborar com o presidente do conselho pedagógico no funcionamento das reuniões; 
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b) Lavrar as atas em tempo útil e enviá-las por correio eletrónico, até 5 dias úteis antes da 

reunião seguinte, ao presidente do conselho pedagógico. 

 

3. Em caso de ausências do secretário das reuniões, este é substituído pelo docente seguinte 

que figurar na ordem estabelecida na convocatória. 

 

4. Na sequência do número anterior, a reunião imediatamente seguinte será secretariada pelo 

docente ausente. 

 

Artigo 11.º 

Convocatória das reuniões 

1. O conselho pedagógico reúne ordinariamente uma vez em cada mês. 

 

2. As convocatórias das reuniões do conselho pedagógico são elaboradas pelo presidente que 

as divulgará a cada um dos seus elementos por correio eletrónico, sendo afixadas na sala de 

professores da escola sede. 

 

3. Nas convocatórias das reuniões devem constar, o dia/hora e local da reunião e a agenda de 

trabalhos. 

 

4. As convocatórias das reuniões devem ser divulgadas com uma antecedência de pelo menos, 

dois dias úteis. 

 

5. As reuniões extraordinárias também serão convocadas com 48 horas de antecedência a 

menos que qualquer assunto excecional justifique uma urgência de marcação de 24 horas. 

 

6. As reuniões do conselho pedagógico que sejam requeridas por um terço dos seus membros 

devem ser previamente solicitadas, por escrito, ao presidente que elaborará a respetiva 

convocatória. 

 

Artigo 12.º 

Regime de faltas 

1. A ausência às reuniões do conselho pedagógico implica o registo, em ata, da respetiva 

falta. 

 

2. Sempre que possível, constitui dever do elemento do conselho pedagógico em falta 

informar antecipadamente o presidente deste conselho, conforme estipulado a alínea b) do artigo 

7.º do presente Regimento. 
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3. A ausência dos elementos às reuniões do conselho pedagógico equivale à falta a dois 

tempos letivos, a justificar de acordo com as orientações e normas adotadas no agrupamento de 

escolas. 

 

Artigo 13.º 

Reuniões e Atas 

1. As reuniões ordinárias do conselho pedagógico devem respeitar o estipulado na agenda de 

trabalhos, sendo no entanto, possíveis pontuais alterações desde que justificadas e perante a 

concordância da maioria dos seus elementos. 

 

2. As reuniões devem iniciar-se pela aprovação da ata da reunião anterior, seguindo-se os 

assuntos constantes da ordem de trabalhos. 

 

3. A minuta da reunião deverá ser lida no final dos trabalhos e seguir para afixação publicada, 

conforme o dispositivo na alínea c) do n.º 2 do artigo 10.º do presente regimento. 

 

a) Caso não seja possível proceder-se à leitura da minuta no final da reunião, esta deverá 

seguir com a ata em correio eletrónico para o presidente do conselho pedagógico, que analisará o 

seu conteúdo antes da sua publicitação, nos termos do número anterior. 

 

4. O período de duração das reuniões do conselho pedagógico não deve ultrapassar as duas 

horas e trinta minutos. 

 

5. No caso de eventualmente alguma reunião necessitar de ultrapassar a hora prevista, o 

presidente porá à votação dos elementos se a reunião deve continuar nesse mesmo dia ou transitar 

para o dia útil imediatamente a seguir, à mesma hora. 

 

6. Das reuniões do conselho pedagógico são lavradas atas, processadas por meios informáticos 

e assinadas pelo presidente e pelo secretário, após aprovação. 

 

7. O presidente mantém em sua posse, confiando à Direção, o arquivo atualizado de todas as 

convocatórias e atas. 

 

Artigo 14.º 

Quórum, deliberações e Votações 

1. O conselho pedagógico reúne e delibera desde que se encontre presente a maioria dos seus 

elementos em efetividade de funções. 
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2. Na eventualidade do conselho pedagógico não reunir por falta de quórum, a reunião será 

adiada para o dia seguinte, no mesmo local em horário a marcar. 

 

3. As deliberações do conselho pedagógico são aprovadas: 

a) Por maioria qualificada de dois terços no caso de deliberação de alterações à proposta de 

regulamento interno do agrupamento, à aprovação de alterações ao regime interno do conselho 

pedagógico, à aprovação da proposta do projeto educativo e da proposta do plano anual de 

atividades; 

b) Por maioria simples em qualquer outro dos casos. 

 

4. Salvo disposição legal em comentário, as deliberações são tomadas por votação nominal, 

devendo votar primeiramente os seus elementos e, por fim, o presidente do conselho pedagógico. 

As votações processam-se nos termos das alíneas seguintes: 

a) Após discussão do assunto em questão, o presidente coloca-o à votação; 

b) Seguidamente, os elementos efetuam a sua votação, expressando de forma inequívoca o 

seu sentido de voto; 

c) O sentido de voto pode incidir numa das duas modalidades, votos a favor e votos contra, 

não sendo permitida a abstenção. 

 

5. As deliberações que envolvam a apreciação de comportamento ou das qualidades de 

qualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto, sendo que, em caso de dúvida, o conselho 

pedagógico deliberará sobre a forma mais adequada de votação. 

 

6. Em caso de empate, o presidente tem voto de qualidade. 
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6.3.3 Regimento do Departamento do Pré-Escolar 

 

O Departamento do Pré-Escolar constitui a estrutura de apoio ao Conselho Pedagógico, as 

regras do seu funcionamento estão estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, bem 

como pelo Regulamento Interno da Escola. 

 

1 - Constituição 

1 - O Departamento do Pré-Escolar é constituído por todos os Educadores do regular. 

 

2 - Competências do Departamento 

a) Elaborar e aprovar o Regimento; 

b) Elaborar e aprovar as propostas e alterações do Regimento; 

c) Elaborar e aprovar o Plano Anual de Atividades; 

d) Analisar e aprovar o Relatório Anual de Atividades; 

e) Eleger representantes do Conselho de Docentes se tal for necessário. 

 

3 – Eleição do Coordenador 

1 - O Coordenador do Departamento do Pré-Escolar é eleito pelo respetivo 

Departamento de entre uma lista de três docentes propostos pelo diretor para o exercício do 

cargo. 

2 - O mandato do Coordenador terá a duração de 4 anos. O mandato dos coordenadores 

poderá ser exonerado, a todo o tempo, por despacho fundamentado do diretor, após consulta 

do respetivo Departamento. 

3 - Sem prejuízo de outras competências a fixar no regulamento interno, cabe ao 

coordenador: 

a) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que 

integram o departamento; 

b) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de 

estudo, promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da 

escola ou do agrupamento de escolas; 

c) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola ou do 

agrupamento de escolas, com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação 

pedagógica; 

d) Propor ao conselho pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares 

locais e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

e) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de 

autonomia da escola ou do agrupamento de escolas; 

f) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, 

visando a melhoria da qualidade das práticas educativas; 
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g) Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido. 

4 – Funcionamento: 

1 - O Departamento reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, por sua iniciativa, a requerimento de 

um terço dos seus membros em efetividade de funções ou sempre que um pedido do parecer 

da Assembleia de Escola, do Conselho Pedagógico e da Direção o justifique. 

As reuniões são presididas pelo Coordenador do Departamento. Por impedimento deste, 

cabe ao Diretor nomear outro Coordenador. 

2 - O representante no Conselho Pedagógico será o Coordenador do Departamento. Por 

impedimento deste, será substituído um outro elemento do conselho de Docentes, 

respeitando a rotatividade por ordem alfabética. 

3 - Objetivos 

- Promover a articulação curricular entre os docentes do Pré-Escolar; 

- Promover o trabalho em equipa; 

- Promover o trabalho colaborativo-partilha de conhecimentos, experiências e materiais 

entre os docentes; 

- Assegurar a uniformização de procedimentos nos domínios pedagógico e de 

observação/avaliação das crianças;  

- Promover a articulação curricular entre os docentes do Pré - Escolar e do 1º Ciclo; 

- Promover a continuidade educativa na transição para a escolaridade obrigatória; 

- Promover o “saber relacional” – o conhecimento e compreensão de situações 

compartilhadas em equipa visando a boa imagem do desempenho do Departamento e do 

currículo desenvolvido com as crianças.  

4 - Supervisão Pedagógica 

a) Reuniões mensais nos diferentes estabelecimentos de ensino; 

b) Local das reuniões - as salas das educadoras; 

 

(A Organização do Ambiente Educativo, reflete as intencionalidades educativas e as 

atividades desenvolvidas por cada educador. O currículo é desenvolvido por diferentes áreas de 

conteúdo, nas paredes são expostos os trabalhos realizados nessas áreas tais como: expressões, 

matemática, conhecimento do mundo e linguagem oral abordagem à escrita.) 

 

c) Relato das parcerias; 

d) Divulgação e partilha, em relatório, a todo o grupo de docentes das atividades 

desenvolvidas no âmbito do PAA e do PE; 

e) Trabalho colaborativo. 
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No âmbito do trabalho cooperativo/transmissão de práticas as docentes partilham conteúdos 

e trabalhos desenvolvidos pelas crianças sobre os seguintes temas: 

- Conhecimento do Mundo; 

- Estudo experimental das ciências;  

- Matemática; 

- Linguagem Oral Abordagem à Escrita; 

- Expressões; 

- Formação pessoal e social 

 

5 – Convocatória 

1 - As reuniões serão convocadas pelo Coordenador com um mínimo de dois dias úteis de 

antecedência, por email. 

 

6 – Presenças e Faltas 

1 - A presença dos membros do Departamento será verificada e registada na ata. 

2 – Será registada a falta a qualquer membro que não esteja presente, tendo 

posteriormente de justificar a mesma de acordo com a lei. 

 

 7 – Ordem de trabalhos 

1 - Antes do início da ordem de trabalhos das reuniões haverá um período para a leitura 

da ata da reunião anterior. 

2 - O período da ordem de trabalhos será destinado exclusivamente aos assuntos 

constantes na convocatória. 

 

8 – Deliberações e votações 

1 - Considera-se que existe quórum para a tomada de decisões quando estiverem 

presentes pelo menos dois terços dos seus membros 

2 - Em caso de empate o coordenador do Departamento tem voto de qualidade. 

 

 9 – Quórum 

1 - As reuniões de Departamento só terão lugar quando estiver presente a maioria dos 

seus membros. 

 

10 – Ata 

1 - De tudo o que ocorrer nas reuniões será lavrada uma ata assinada pelo secretário e 

coordenador. 

2 - A ata da reunião será redigida por um dos membros do Departamento, nomeado pelo 

coordenador e num sistema de rotatividade, por ordem alfabética, devendo ser subscrita por 

aquele. 
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11 – Propostas 

1 - São solicitadas por qualquer um dos membros verbalmente ou por escrito, 

configurando-se como alternativa ou aditamento aos assuntos em discussão. 

 

12 – Entrada em Vigor e Vigência 

1 - O regimento entra em vigor imediatamente a seguir à sua aprovação. 

2 - O regimento vigorará pelo período de 1 ano. 

 

13 – Alterações 

1 - O presente regimento poderá ser alterado por proposta do coordenador ou de 

qualquer dos seus membros, devidamente fundamentada. 

2 - As alterações ao regimento têm de obter uma maioria de dois terços dos seus 

membros. 
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6.3.4 Regimento do Departamento do 1.º Ciclo 

 

No desenvolvimento do regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundários aprovados pelo e nos termos 

do disposto no artigo 37.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, com as alterações 

introduzidas pela lei n.º 24/99, de 22 de abril, a Coordenação Pedagógica tem por finalidade a 

articulação das atividades das turmas, sendo assegurada por estruturas próprias definidas pelos 

órgãos do Agrupamento. 

 

O presente Regimento de Funcionamento: 

- Consta de um conjunto de regras que regulam a acão do grupo de professores do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico das Escolas Básicas que integram o Agrupamento de Escolas de Alcabideche: EB Alto 

da Peça, EB Bruno Nascimento, EB Gracinda Antunes Valido (CMRA), EB Malangatana e EB 

Professora Maria Margarida Rodrigues; 

 

- Visa uma responsabilização de todos e de cada um dos elementos que compõem o 

Departamento, no sentido de se definirem e partilharem compromissos e obrigações; 

 

- Estabelece as diretrizes que conduzem o normal e regular funcionamento das reuniões e 

especificam algumas dinâmicas de grupo a nível didático e pedagógico; 

 

- É elaborado por todos os Coordenadores de Estabelecimento e será posto à apreciação e 

aprovação da Direção do Agrupamento de Escolas de Alcabideche. 

 

Princípio Geral 

O funcionamento do Conselho de Departamento deverá promover de forma organizada o 

espírito de equipa e de partilha entre todos os professores que lecionam no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, aferindo atitudes e conjugando esforços, no propósito comum de educar pelos valores de 

cidadania para o sucesso educativo. 

 

Composição 

O Conselho de Departamento é composto por um elemento da Direção Executiva responsável 

pelo 1.º Ciclo, pelo Coordenador do Departamento que o preside, pelos Coordenadores de 

Estabelecimento, pelos Coordenadores de grupo/ano, Coordenadora de Projetos e por todos os 

professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico das Escolas que integram o Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche. 
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Eleição 

O Coordenador do Conselho de Departamento é eleito pelo pelos pares, após proposta de 

votação em três nomes de professores do departamento, indicados pelo Diretor. 

 

Competências 

Compete ao Coordenador do Conselho de Departamento: 

- Coordenar o desenvolvimento e avaliação das atividades curriculares dos quatro anos de 

escolaridade; 

- Aferir estratégias e uniformizar procedimentos, no sentido de congregar esforços e criar 

dinâmicas de trabalho e de relacionamento entre os grupos/ano; 

- Apoiar e enquadrar professores recém-chegados e/ou menos experientes. 

 

Reuniões ordinárias 

O Conselho de Departamento reúne no início de cada ano letivo e sempre que se justifique. 

As reuniões decorrerão na Sede do Agrupamento.  

Quaisquer alterações quanto ao dia, hora e local, devem ser comunicados aos Coordenadores 

de Estabelecimento e a todos os membros, de forma a garantir o seu conhecimento seguro e 

oportuno. 

 

Reuniões Extraordinárias 

O Conselho de Departamento reúne extraordinariamente sempre que o Coordenador do 

Departamento necessite de convocar reuniões, por exigência das propostas de trabalho, com 

caráter inadiável, provenientes da Direção Executiva do Agrupamento e/ou na sequência dos 

trabalhos em curso. 

A convocatória deve ser efetuada com uma antecedência mínima de 48 horas sobre a data da 

reunião, dirigida aos Coordenadores de Estabelecimento, ou por acordo de data prévia em reunião 

anterior de Conselho. 

Sempre que possível, na convocatória das reuniões extraordinárias deve constar, de forma 

expressa e específica, os assuntos a tratar na reunião. 

 

Duração das Reuniões 

As reuniões decorrem até que se esgote a ordem de trabalhos, com o limite máximo de 2 

horas, contadas a partir da hora marcada para o início da reunião, salvo se todos os elementos 

acordarem na sua continuidade. 

 

Ordem de Trabalhos 

A ordem de trabalhos de cada reunião ordinária é previamente estabelecida e organizada pelo 

Coordenador do Departamento e pelo responsável do 1.º Ciclo na Direção Executiva. Inclui assuntos 

que ocorram do regular funcionamento desta estrutura pedagógica e outros ainda que os 
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Coordenadores de Estabelecimento ou os restantes professores, por pertinência e oportunidade, 

ponham à consideração. 

Sempre que possíveis, os assuntos a serem inscritos na ordem de trabalhos são apresentados 

ao Coordenador do Departamento com uma antecedência mínima de 72 horas. 

 

Quórum/Representação 

As reuniões são realizadas com metade dos/as professores/as do Departamento presentes. 

Na ausência do Coordenador do Departamento, a reunião será presidida pelo representante 

do 1.º Ciclo na Direção Executiva. 

Na ausência dos elementos referidos no n.º anterior a reunião será adiada para data a definir. 

 

Ata 

De cada reunião é lavrada uma ata que conterá um resumo de tudo o que nela terá ocorrido 

indicando designadamente a data, hora e o local da reunião, os elementos presentes e os assuntos 

apreciados. 

As atas são lavradas pelo/a secretário/a, sendo assinadas após a aprovação por todos os 

elementos presentes. 

O critério de seleção do/a secretário/a é a ordem alfabética dos professores. 

O elemento que preside a reunião não deverá secretariar a mesma. 

Na impossibilidade de a ata ser feita e assinada no final da reunião, o/a secretário/a assume 

a responsabilidade de a ler no início da reunião seguinte, para ser aprovada e assinada.  

 

Aprovação/Revisão 

O presente Regimento de Funcionamento do Conselho de Departamento é aprovado pelo 

Diretor Executivo do Agrupamento de Escolas de Alcabideche. 

É revisto anualmente caso se justifique. 

 

Disposição Final 

Uma cópia deste Regimento Interno será rubricada, em todas as suas páginas, no canto 

superior direito pelo Diretor Executivo e pelo Coordenador do Conselho de Departamento e ficará 

arquivado no dossier da Coordenação do 1.º CEB, junto do arquivo das atas. 

Uma segunda cópia será entregue ao representante do 1.º Ciclo na Direção Executiva. 

 

Posto à apreciação e aprovação da Direção Executiva do Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche. 
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6.3.5 Regimento do Departamento da Educação Especial 

 

Introdução 

A Educação Especial visa responder à diversidade de necessidades dos alunos, através do 

aumento da participação de todos na aprendizagem e na vida da comunidade escolar.  

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regimento visa regular o funcionamento do Departamento de Educação Especial no 

âmbito da administração e gestão do Agrupamento. 

 

Artigo 2.º 

Composição 

1 - Docentes do Grupo 910 que se integram nas valências dos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento: 

- Centro de Apoio à Aprendizagem. 

- Jardim de Infância Cesaltina Fialho Gouveia. 

- Jardim de Infância Fátima Campino. 

- Escola Básica/Jardim de Infância Alto da Peça. 

- Escola Básica Bruno Nascimento. 

- Escola Básica Malangatana. 

- Escola Básica/Jardim de Infância Professora Maria Margarida Rodrigues 

 

Artigo 3.º 

Funções 

Ao Departamento de Educação Especial compete: 

a) Colaborar na deteção de necessidades específicas e na organização e incremento dos 

apoios educativos adequados; 

b) Contribuir ativamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos de forma 

a promover o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças e jovens da escola; 

c) Colaborar na gestão flexível dos currículos e na sua adequação às capacidades e aos 

interesses dos alunos, bem como às realidades locais; 

d) Colaborar no desenvolvimento das medidas previstas no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, para responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos 

alunos; 

e) Articular as respostas e necessidades educativas com os recursos existentes noutras 

estruturas e serviços, nas áreas de saúde, da segurança social, das autarquias e das entidades 

particulares; 
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f) Apoiar os alunos e respetivos professores, no âmbito da sua área de especialidade, nos 

termos que forem definidos no Projeto Educativo do Agrupamento; 

g) Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo do agrupamento, numa 

perspetiva de fomento da qualidade e da inovação educativa; 

h) Participar na elaboração do Plano Anual das Atividades do Agrupamento. 

 

Artigo 4.º 

Coordenação 

1 - O Departamento é coordenado por um docente de Educação Especial, do Quadro do 

Agrupamento eleito, conforme o procedimento disposto nos termos da Lei. 

2 - O mandato do Coordenador do Departamento tem a duração de quatro anos e cessa com o 

mandato do Diretor. 

3 - O Coordenador do Departamento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho 

fundamentado do Diretor. 

 

Artigo 5.º 

Funções do Coordenador 

1 - Presidir às reuniões de Departamento. 

2- Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes. 

3 - Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do agrupamento, com vista ao 

desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica. 

4 - Promover a elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos com referência ao 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, e Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro. 

5 - Propor ao Conselho Pedagógico a adoção de medidas destinadas à promoção da educação 

inclusiva. 

6 – Representar o Departamento de Educação Especial no Conselho Pedagógico.  

7 - Veicular para o Conselho Pedagógico as propostas de Departamento. 

8- Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a 

melhoria da qualidade das práticas educativas. 

9 - Identificar as necessidades de formação contínua dos docentes do Departamento. 

10 – Promover o envolvimento com entidades e serviços da comunidade. 

 

Artigo 6.º 

Reuniões 

1 – O Departamento de Educação Especial reúne ordinariamente uma vez por mês. 

2 – O Departamento reúne extraordinariamente quando convocado pelo Coordenador, por sua 

iniciativa, ou a requerimento de um terço dos docentes do Departamento ou sempre que o Diretor 

o justifique. 
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3 – Sempre que a duração da reunião não for suficiente para terminar os trabalhos, poderá o 

Coordenador marcar novo dia para a sua conclusão. 

4 – As reuniões são presididas pelo Coordenador de Departamento. Por impedimento deste, 

presidirá à reunião um dos outros docentes do Departamento designado pela direção. 

 

Artigo 7.º 

Convocatórias 

1- Compete ao Coordenador de Departamento ou ao Diretor a fixação dos dias e horas em que 

ocorrem as reuniões ordinárias e extraordinárias. 

2 - A convocatória é enviada por email a todos os membros do Departamento, com a 

antecedência mínima de dois dias úteis relativamente à data da reunião. 

3 - Quaisquer alterações ao dia e hora fixadas para as reuniões devem ser comunicadas a 

todos os membros do Departamento, de forma a garantir o seu conhecimento seguro e oportuno. 

 

Artigo 8.º 

Quórum 

1 - O Departamento só pode reunir quando esteja presente a maioria legal (50%+1) dos seus 

membros. 

2 - Nas sessões não efetuadas por inexistência de quórum, haverá lugar ao registo das 

presenças, à marcação das faltas e à elaboração da ata. 

3 - Sempre que não se verifique na primeira reunião, o quórum previsto no número um, será 

convocada nova reunião, com o intervalo mínimo de vinte e quatro horas, prevendo-se que o órgão 

reúna e delibere com a presença de qualquer número de elementos. 

 

Artigo 9.º 

Atas 

1 - De cada reunião será lavrada a ata que conterá um resumo de tudo o que nela tiver 

ocorrido, indicado, designadamente a data e o local da reunião, a hora de início, o presidente, o 

secretário, os membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o 

resultado das respetivas votações. 

2 - As reuniões serão secretariadas rotativamente, por ordem alfabética decrescente, pelos 

membros do Departamento. Se o elemento a quem pertencer fazer a ata estiver a faltar, será 

substituído pelo elemento imediatamente a seguir, ficando designado para a elaboração da ata na 

reunião seguinte. 

 

Artigo 10.º 

Deliberações 

1 - As deliberações são tomadas por maioria de votos dos membros presentes na reunião, 

salvo casos em que, por disposição legal, se exija maioria absoluta. 
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2 - As deliberações são tomadas por votação nominal. 

 

Artigo 11.º 

Entrada em vigor 

1 - O regimento é elaborado ou revisto nos primeiros 30 dias do mandato do órgão ou 

estrutura a que respeita. 

2 - O regimento entra vigor imediatamente a seguir à sua aprovação. 

 

Artigo 12.º 

Alterações 

1 - O presente regimento poderá ser alterado por proposta do Coordenador ou de qualquer 

um dos membros do Departamento. 

2 - As alterações ao regimento têm de obter uma maioria de dois terços dos seus membros. 

 

Artigo 13.º 

Centro de apoio à aprendizagem (artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 54/2018) 

1 - O centro de apoio à aprendizagem é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos 

humanos e materiais, dos saberes e competências da escola. 

2 - O centro de apoio à aprendizagem, em colaboração com os demais serviços e estruturas da 

escola, tem como objetivos gerais: 

a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/ turma e nas rotinas e 

atividades da escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso 

ao currículo; 

b) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. 

3 - A ação educativa promovida pelo centro de apoio à aprendizagem é subsidiária da ação 

desenvolvida na turma do aluno, convocando a intervenção de todos os agentes educativos, 

nomeadamente o docente de educação especial. 

4 - O centro de apoio à aprendizagem, enquanto recurso organizacional, insere-se no contínuo 

de respostas educativas disponibilizadas pela escola. 

5 - Para os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas adicionais de 

suporte à aprendizagem sejam as previstas nas alíneas b), d) e e) do n.º 4 do artigo 10.º, é 

garantida, no centro de apoio à aprendizagem, uma resposta que complemente o trabalho 

desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos educativos, com vista à sua inclusão. 

6 - Constituem objetivos específicos do centro de apoio à aprendizagem: 

a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que 

pertencem e nos demais contextos de aprendizagem; 

b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 

c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para 

as diversas componentes do currículo; 
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d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os 

processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar; 

e) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e 

interação, fomentadores da aprendizagem; 

7 - Compete ao diretor da escola definir o espaço de funcionamento do centro de apoio à 

aprendizagem numa lógica de rentabilização dos recursos existentes na escola. 

 

Artigo 14.º 

Disposições Finais 

O presente Regimento foi aprovado em reunião de Conselho Pedagógico, realizada no dia 

doze de setembro de dois mil e dezoito e entra, de imediato, em vigor. 
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6.3.6 Regimento da Equipa Multidisciplinar de Apoio À Educação Inclusiva 

 

Artigo 1.º 

Definição 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) constitui um recurso 

organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, integrada 

e participada de todos os intervenientes no processo educativo. 

 

Artigo 2.º 

Constituição da Equipa 

1. São elementos permanentes da Equipa: 

- Um dos docentes que coadjuva o Diretor do Agrupamento de Escolas; 

- O coordenador do Departamento de Educação Especial, 

- Um representante do Pré Escolar; 

- Um representante do 1º ciclo; 

- O/A Psicólogo/a do Agrupamento; 

 

2. São elementos variáveis da Equipa: 

- Um docente de Educação Especial; 

- O docente titular de grupo/turma do aluno; 

- Outros docentes do aluno; 

- O Terapeuta/técnico que intervêm com o aluno; 

- Um elemento da equipa de profissionais de saúde do agrupamento de centro de saúde ou 

das unidades locais de saúde (ACES/ULS); 

- Encarregado de educação do aluno referenciados. 

- Outros profissionais que intervêm com o aluno. 

 

Artigo 3.º 

Competências da Equipa 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

c) Acompanhar e monitorizar a aplicação das medidas de suporte à aprendizagem; 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; 

e) Elaborar o Relatório Técnico-Pedagógico, previsto no artigo 21.º e, se aplicável, o 

Programa Educativo Individual, previsto no artigo 24.º; 

f) Acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem; 

g) Analisar as identificações e decidir as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 
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h) A Equipa poderá, sempre que considerar necessário, solicitar mais informações ou 

documentos junto do responsável pela identificação; 

i) Definir grupos de trabalho, atendendo à especificidade das várias situações;  

j) Proceder ao registo de todos os casos encaminhados e analisados, devendo ser elaborado 

um processo individual, onde deverá constar a informação recolhida e a intervenção subsequente; 

k) Avaliar periodicamente (pelo menos uma vez por ano) o funcionamento da equipa e os 

resultados obtidos, com vista a adequar e/ou reformular a sua atuação, após reflexão crítica sobre 

as práticas. 

 

Artigo 4.º 

Âmbito de Ação 

Os alunos pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Alcabideche.  

 

Artigo 5.º 

Funcionamento 

1. A EMAEI funciona na escola sede do Agrupamento de Escolas de Alcabideche. 

2. Tem autonomia técnica e reunirá, sempre que necessário, em horário a definir.  

3. As reuniões têm início à hora marcada com a presença da totalidade dos seus membros ou 

quinze minutos mais tarde com a presença de 50% dos seus elementos mais um. 

4. O processo de encaminhamento das situações para a equipa obedece a critérios 

previamente definidos: 

a) Formulário de identificação devidamente preenchido; 

b) Evidências da aplicação sistemática e do grau de eficácia das medidas na resposta às 

necessidades educativas da criança ou do aluno referenciado. 

c) Registos/fichas de avaliação/trabalhos do aluno realizados, que fundamentem a 

identificação. 

d) Caso existam e se justifique, relatórios médicos e/ou psicológicos que já constem do 

processo do aluno. 

 

Artigo 6.º 

Coordenação 

1. O coordenador é designado pelo Diretor do Agrupamento, ouvidos os elementos 

permanentes da EMAEI; 

2. Compete ao coordenador: 

a) Identificar os elementos variáveis referidos no n.º 2 do artigo 2.º; 

b) Convocar os membros da equipa para as reuniões; 

c) Dirigir os trabalhos; 
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d) Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos pais ou 

encarregados de educação nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º54/2018, de 6 de julho, e Lei 

116/2019, de 13 de setembro, consensualizando respostas para as questões que se coloquem; 

e) Tomar e dar conhecimento aos demais elementos de toda a documentação, legislação e 

correspondência destinada à equipa; 

f) Promover a eficaz articulação dos/ entre os serviços; 

g) Representar a equipa em reuniões para as quais seja solicitado; 

h) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pelo Regulamento Interno ou 

pela lei geral. 

 

Artigo 7.º 

Registos 

1. De tudo o que ocorrer nas reuniões da Equipa Multidisciplinar será elaborada uma ata que 

deverá constar do dossier da Coordenação. 

2. As decisões tomadas e as propostas apresentadas vigoram de imediato, a seguir à reunião. 

 

Artigo 8.º 

Deliberações 

As deliberações são tomadas por consenso. Na ausência deste, as deliberações serão tomadas 

por maioria absoluta. 

 

Artigo 9.º 

Disposições finais 

1. As dúvidas suscitadas na interpretação do presente regimento são apresentadas ao 

Coordenador que tomará as providências que considerar adequadas. 

2. O presente regimento poderá ser revisto, mediante proposta do Diretor, do Coordenador, 

ou de um terço dos membros da EMAEI. 

3. As alterações ao presente regimento carecem da aprovação, por maioria absoluta, dos 

membros da EMAEI. 

4. Em tudo o que fica omisso a este regimento, aplica-se a lei vigente. 

 

 

 

 

 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

209 

6.3.7. Regimentos dos Grupos de Ano (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) 

 

6.3.7.1 Regimento de Funcionamento de Coordenação de Ano 1.º ano 

 

No desenvolvimento do regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário e nos termos do disposto no 

artigo 37.º, no ponto n.º 1, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 24/99, de 22 de abril, a Coordenação Pedagógica tem por finalidade a 

articulação das atividades das turmas, sendo assegurada por estruturas próprias definidas pelos 

órgãos do Agrupamento. 

 

O presente regimento de funcionamento: 

- Consta de um conjunto de regras que regulam a ação do grupo de trabalho dos 

professores do Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico das escolas EB Maria Margarida 

Rodrigues, EB Bruno Nascimento, EB Malangatana e EB Alto da Peça, que integram o 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche; 

- Visa a responsabilização de todos e de cada um dos elementos que compõem o grupo 

de trabalho, no sentido de partilharem compromissos e obrigações; 

- Estabelece as diretrizes que conduzem o normal e regular funcionamento das 

reuniões e especificam algumas dinâmicas ao nível didático e pedagógico; 

- É revisto anualmente e posto à apreciação e aprovação da Direção Executiva do 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche. 

 

Princípio Geral 

A coordenação de ano deverá promover de forma organizada o espírito de equipa e de 

partilha entre todos os professores que lecionam no Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

partilhando experiências, aferindo atitudes e conjugando esforços, no propósito comum de educar 

pelos valores e para o sucesso educativo. É da competência dos elementos do grupo a elaboração 

da planificação anual e das provas de avaliação diagnóstica, assim como, a partilha de fichas 

formativas e sumativas e dos respetivos critérios de correção. 

 

Composição 

1. A coordenação de ano é composta por: 

- Professores que lecionam nas escolas do 1.º Ciclo que integram o Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche. 
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- No presente ano letivo 2020 /2021 o grupo do 1.º ano é composto por: 

Nome do professor Escola 
Contacto da 

escola 

Ana Lila EB Alto da Peça 214608130 

Ana Pinho EB Alto da Peça 214608130 

Sónia Paulo 

(Coordenadora) 
EB Bruno Nascimento 214690731 

Rosário Paulo EB Malangatana 214690241 

Zulmira Nunes EB Prof. Maria Margarida Rodrigues 214690494 

 

Nomeação do/a coordenador/a 

1. O Coordenador de Ano é nomeado pelo Diretor nos termos previstos pelo Regulamento 

Interno e o seu mandato tem a duração de um ano. 

 

Competências 

Compete ao Coordenador de Ano: 

1. Coordenar a planificação, desenvolvimento e avaliação das atividades curriculares do ano 

de escolaridade que representa; 

2. Aferir estratégias e uniformizar procedimentos, no sentido de congregar esforços e criar 

dinâmicas de trabalho e de relacionamento de grupo; 

3. Apoiar e enquadrar professores recém-chegados e/ou menos experientes. 

 

Reuniões ordinárias 

1. A coordenação de ano reúne, à segunda-feira, no mínimo três vezes por período, para a 

partilha de práticas e elaboração de documentos solicitados pelo Coordenador de Departamento 

e/ou pela Direção.  

2. As reuniões decorrerão na escola sede do agrupamento, EB Alto da Peça. 

3. Qualquer alteração quanto ao dia, hora e local, deve ser comunicada a todos os membros 

de forma a garantir o seu conhecimento seguro e oportuno. 

 

Reuniões Extraordinárias 

1. A coordenação de ano reúne extraordinariamente sempre que o Coordenador de Ano 

necessite de convocar reuniões, por exigência das propostas de trabalho, com caráter inadiável, 

provenientes do Coordenador do Departamento, da Direção Executiva e/ou na sequência dos 

trabalhos em curso. 

2. A convocatória deve ser efetuada com a antecedência mínima de 48 horas sobre a data da 

reunião. 

3. Na convocatória de todas as reuniões deve constar, de forma expressa e específica, os 
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assuntos a tratar na reunião. 

 

Duração das Reuniões 

1. As reuniões decorrem até que se esgote a ordem de trabalhos, com o limite máximo de 2 

horas, contadas a partir da hora marcada para o início da reunião, salvo se todos os elementos 

acordarem na sua continuidade. 

 

Ordem de Trabalhos 

1. A ordem de trabalhos de cada reunião ordinária é previamente estabelecida pelo 

Coordenador de Ano que nela inclui os assuntos que ocorram do regular funcionamento desta 

estrutura pedagógica, outros que o Coordenador do Departamento ou a Direção Executiva 

indicarem e outros ainda que os professores do grupo, por pertinência e oportunidade, ponham à 

consideração. 

 

Quórum /Representação 

1. As reuniões são realizadas com todos os professores presentes. A ausência de qualquer 

elemento do grupo deve ser justificada de acordo com a legislação em vigor. 

2. Verificando-se a ausência de qualquer um dos elementos, o Coordenador de Ano ficará 

responsável por dar conhecimento ao professor em falta dos assuntos abordados na reunião. 

3. Na ausência do Coordenador de Ano, a reunião será presidida pelo seu substituto, eleito de 

entre os elementos do grupo de trabalho. 

4. Na ausência dos elementos referidos no ponto 3 a reunião é alterada para as 48 horas 

seguintes. 

 

Atas 

1. De cada reunião é lavrada uma ata que conterá um resumo de tudo o que nela terá 

ocorrido indicando designadamente a data, hora e o local da reunião, os elementos presentes e os 

assuntos apreciados. 

2. As atas são lavradas pelo secretário, sendo assinadas após a aprovação por todos os 

elementos presentes. 

3. O critério de seleção do secretário é a ordem alfabética dos professores, ou outro que o 

grupo considerar. 

4. O elemento que preside a reunião não deverá secretariar a mesma. 

5. Na impossibilidade da ata ser feita e assinada no final da reunião, o secretário assume a 

responsabilidade de a ler no início da reunião seguinte, para ser aprovada e assinada.  

 

Aprovação/Revisão 

1. O presente Regimento Interno é aprovado pelos órgãos competentes do Agrupamento de 

Escolas de Alcabideche. 
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2. É revisto, por proposta dos mesmos ou dos professores que integram o grupo de trabalho, 

no sentido de estar em conformidade com a lei e de acordo com os princípios necessários a um bom 

e efetivo funcionamento das funções atribuídas a esta estrutura pedagógica. 

 

Disposição Final 

1. Este Regimento Interno deverá ser enviado por email ao Coordenador de Departamento e 

ao Diretor do Agrupamento e deverá constar na pen do grupo de ano. 
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6.3.7.2 Regimento de Funcionamento de Coordenação de Ano 2.º ano 

 

No desenvolvimento do regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário e nos termos do disposto no 

artigo 37.º, no ponto n.º 1, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 24/99, de 22 de abril, a Coordenação Pedagógica tem por finalidade a 

articulação das atividades das turmas, sendo assegurada por estruturas próprias definidas pelos 

órgãos do Agrupamento. 

 

O presente regimento de funcionamento: 

- Consta de um conjunto de regras que regulam a ação do grupo de trabalho dos 

professores do Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico das escolas EB Maria Margarida 

Rodrigues, EB Bruno Nascimento, EB Malangatana e EB Alto da Peça, que integram o 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche; 

- Visa a responsabilização de todos e de cada um dos elementos que compõem o grupo 

de trabalho, no sentido de partilharem compromissos e obrigações; 

- Estabelece as diretrizes que conduzem o normal e regular funcionamento das 

reuniões e especificam algumas dinâmicas ao nível didático e pedagógico; 

- É revisto anualmente e posto à apreciação e aprovação da Direção Executiva do 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche. 

 

Princípio Geral 

A coordenação de ano deverá promover de forma organizada o espírito de equipa e de 

partilha entre todos os professores que lecionam no Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

partilhando experiências, aferindo atitudes e conjugando esforços, no propósito comum de educar 

pelos valores e para o sucesso educativo. É da competência dos elementos do grupo a elaboração 

da planificação anual e das provas de avaliação diagnóstica, assim como, a partilha de fichas 

formativas e sumativas e dos respetivos critérios de correção. 

 

Composição 

1. A coordenação de ano é composta por: 

- Professores que lecionam nas escolas do 1.º Ciclo que integram o Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche. 
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- No presente ano letivo 2020 /2021 o grupo do 2.º ano é composto por: 

Nome do professor Escola 
Contacto da 

escola 

Fernanda Paiva 
(Coordenadora) 

EB Alto da Peça 214608130 

Sandra Santos EB Alto da Peça 214608130 

Isabel Nunes EB Bruno Nascimento 214690731 

Graça Relvas EB Malangatana 214690241 

Sílvia Mendes EB Prof. Maria Margarida Rodrigues 214690494 

 

Nomeação do/a coordenador/a 

1. O Coordenador de Ano é nomeado pelo Diretor nos termos previstos pelo Regulamento 

Interno e o seu mandato tem a duração de um ano. 

 

Competências 

Compete ao Coordenador de Ano: 

1. Coordenar a planificação, desenvolvimento e avaliação das atividades curriculares do ano 

de escolaridade que representa; 

2. Aferir estratégias e uniformizar procedimentos, no sentido de congregar esforços e criar 

dinâmicas de trabalho e de relacionamento de grupo; 

3. Apoiar e enquadrar professores recém-chegados e/ou menos experientes. 

 

Reuniões ordinárias 

1. A coordenação de ano reúne, à terça-feira, no mínimo três vezes por período, para a 

partilha de práticas e elaboração de documentos solicitados pelo Coordenador de Departamento 

e/ou pela Direção.  

2. As reuniões decorrerão na escola sede do agrupamento, EB Alto da Peça. 

3. Qualquer alteração quanto ao dia, hora e local, deve ser comunicada a todos os membros 

de forma a garantir o seu conhecimento seguro e oportuno. 

 

Reuniões Extraordinárias 

1. A coordenação de ano reúne extraordinariamente sempre que o Coordenador de Ano 

necessite de convocar reuniões, por exigência das propostas de trabalho, com caráter inadiável, 

provenientes do Coordenador do Departamento, da Direção Executiva e/ou na sequência dos 

trabalhos em curso. 

2. A convocatória deve ser efetuada com a antecedência mínima de 48 horas sobre a data da 

reunião. 

3. Na convocatória de todas as reuniões deve constar, de forma expressa e específica, os 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

215 

assuntos a tratar na reunião. 

 

Duração das Reuniões 

1. As reuniões decorrem até que se esgote a ordem de trabalhos, com o limite máximo de 2 

horas, contadas a partir da hora marcada para o início da reunião, salvo se todos os elementos 

acordarem na sua continuidade. 

 

Ordem de Trabalhos 

1. A ordem de trabalhos de cada reunião ordinária é previamente estabelecida pelo 

Coordenador de Ano que nela inclui os assuntos que ocorram do regular funcionamento desta 

estrutura pedagógica, outros que o Coordenador do Departamento ou a Direção Executiva 

indicarem e outros ainda que os professores do grupo, por pertinência e oportunidade, ponham à 

consideração. 

 

Quórum /Representação 

1. As reuniões são realizadas com todos os professores presentes. A ausência de qualquer 

elemento do grupo deve ser justificada de acordo com a legislação em vigor. 

2. Verificando-se a ausência de qualquer um dos elementos, o Coordenador de Ano ficará 

responsável por dar conhecimento ao professor em falta dos assuntos abordados na reunião. 

3. Na ausência do Coordenador de Ano, a reunião será presidida pelo seu substituto, eleito de 

entre os elementos do grupo de trabalho. 

4. Na ausência dos elementos referidos no ponto 3 a reunião é alterada para as 48 horas 

seguintes. 

 

Atas 

1. De cada reunião é lavrada uma ata que conterá um resumo de tudo o que nela terá 

ocorrido indicando designadamente a data, hora e o local da reunião, os elementos presentes e os 

assuntos apreciados. 

2. As atas são lavradas pelo secretário, sendo assinadas após a aprovação por todos os 

elementos presentes. 

3. O critério de seleção do secretário é a ordem alfabética dos professores, ou outro que o 

grupo considerar. 

4. O elemento que preside a reunião não deverá secretariar a mesma. 

5. Na impossibilidade da ata ser feita e assinada no final da reunião, o secretário assume a 

responsabilidade de a ler no início da reunião seguinte, para ser aprovada e assinada.  

 

Aprovação/Revisão 

1. O presente Regimento Interno é aprovado pelos órgãos competentes do Agrupamento de 

Escolas de Alcabideche. 
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2. É revisto, por proposta dos mesmos ou dos professores que integram o grupo de trabalho, 

no sentido de estar em conformidade com a lei e de acordo com os princípios necessários a um bom 

e efetivo funcionamento das funções atribuídas a esta estrutura pedagógica. 

 

Disposição Final 

1. Este Regimento Interno deverá ser enviado por email ao Coordenador de Departamento e 

ao Diretor do Agrupamento e deverá constar na pen do grupo de ano. 
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6.3.7.3 Regimento de Funcionamento de Coordenação de Ano 3.º ano 

 

No desenvolvimento do regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário e nos termos do disposto no 

artigo 37.º, no ponto n.º 1, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 24/99, de 22 de abril, a Coordenação Pedagógica tem por finalidade a 

articulação das atividades das turmas, sendo assegurada por estruturas próprias definidas pelos 

órgãos do Agrupamento. 

 

O presente regimento de funcionamento: 

- Consta de um conjunto de regras que regulam a ação do grupo de trabalho dos 

professores do Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico das escolas EB Maria Margarida 

Rodrigues, EB Bruno Nascimento, EB Malangatana e EB Alto da Peça, que integram o 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche; 

- Visa a responsabilização de todos e de cada um dos elementos que compõem o grupo 

de trabalho, no sentido de partilharem compromissos e obrigações; 

- Estabelece as diretrizes que conduzem o normal e regular funcionamento das 

reuniões e especificam algumas dinâmicas ao nível didático e pedagógico; 

- É revisto anualmente e posto à apreciação e aprovação da Direção Executiva do 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche. 

 

Princípio Geral 

A coordenação de ano deverá promover de forma organizada o espírito de equipa e de 

partilha entre todos os professores que lecionam no Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

partilhando experiências, aferindo atitudes e conjugando esforços, no propósito comum de educar 

pelos valores e para o sucesso educativo. É da competência dos elementos do grupo a elaboração 

da planificação anual e das provas de avaliação diagnóstica, assim como, a partilha de fichas 

formativas e sumativas e dos respetivos critérios de correção. 

 

Composição 

1. A coordenação de ano é composta por: 

- Professores que lecionam nas escolas do 1.º Ciclo que integram o Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche. 
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- No presente ano letivo 2020 /2021 o grupo do 3.º ano é composto por: 

Nome do professor Escola 
Contacto da 

escola 

Patrícia Lourenço 
(Coordenadora) 

EB Alto da Peça 214608130 

??? EB Alto da Peça 214608130 

Sónia Silva EB Bruno Nascimento 214690731 

Célia Mendes EB Malangatana 214690241 

Sandra Faustino EB Prof. Maria Margarida Rodrigues 214690494 

 

Nomeação do/a coordenador/a 

1. O Coordenador de Ano é nomeado pelo Diretor nos termos previstos pelo Regulamento 

Interno e o seu mandato tem a duração de um ano. 

 

Competências 

Compete ao Coordenador de Ano: 

1. Coordenar a planificação, desenvolvimento e avaliação das atividades curriculares do ano 

de escolaridade que representa; 

2. Aferir estratégias e uniformizar procedimentos, no sentido de congregar esforços e criar 

dinâmicas de trabalho e de relacionamento de grupo; 

3. Apoiar e enquadrar professores recém-chegados e/ou menos experientes. 

 

Reuniões ordinárias 

1. A coordenação de ano reúne, à quarta-feira, no mínimo três vezes por período, para a 

partilha de práticas e elaboração de documentos solicitados pelo Coordenador de Departamento 

e/ou pela Direção.  

2. As reuniões decorrerão na escola sede do agrupamento, EB Alto da Peça. 

3. Qualquer alteração quanto ao dia, hora e local, deve ser comunicada a todos os membros 

de forma a garantir o seu conhecimento seguro e oportuno. 

 

Reuniões Extraordinárias 

1. A coordenação de ano reúne extraordinariamente sempre que o Coordenador de Ano 

necessite de convocar reuniões, por exigência das propostas de trabalho, com caráter inadiável, 

provenientes do Coordenador do Departamento, da Direção Executiva e/ou na sequência dos 

trabalhos em curso. 

3. A convocatória deve ser efetuada com a antecedência mínima de 48 horas sobre a data da 

reunião. 

3. Na convocatória de todas as reuniões deve constar, de forma expressa e específica, os 
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assuntos a tratar na reunião. 

 

Duração das Reuniões 

1. As reuniões decorrem até que se esgote a ordem de trabalhos, com o limite máximo de 2 

horas, contadas a partir da hora marcada para o início da reunião, salvo se todos os elementos 

acordarem na sua continuidade. 

 

Ordem de Trabalhos 

1. A ordem de trabalhos de cada reunião ordinária é previamente estabelecida pelo 

Coordenador de Ano que nela inclui os assuntos que ocorram do regular funcionamento desta 

estrutura pedagógica, outros que o Coordenador do Departamento ou a Direção Executiva 

indicarem e outros ainda que os professores do grupo, por pertinência e oportunidade, ponham à 

consideração. 

 

Quórum /Representação 

1. As reuniões são realizadas com todos os professores presentes. A ausência de qualquer 

elemento do grupo deve ser justificada de acordo com a legislação em vigor. 

2. Verificando-se a ausência de qualquer um dos elementos, o Coordenador de Ano ficará 

responsável por dar conhecimento ao professor em falta dos assuntos abordados na reunião. 

3. Na ausência do Coordenador de Ano, a reunião será presidida pelo seu substituto, eleito de 

entre os elementos do grupo de trabalho. 

4. Na ausência dos elementos referidos no ponto 3 a reunião é alterada para as 48 horas 

seguintes. 

 

Atas 

1. De cada reunião é lavrada uma ata que conterá um resumo de tudo o que nela terá 

ocorrido indicando designadamente a data, hora e o local da reunião, os elementos presentes e os 

assuntos apreciados. 

2. As atas são lavradas pelo secretário, sendo assinadas após a aprovação por todos os 

elementos presentes. 

3. O critério de seleção do secretário é a ordem alfabética dos professores, ou outro que o 

grupo considerar. 

4. O elemento que preside a reunião não deverá secretariar a mesma. 

5. Na impossibilidade da ata ser feita e assinada no final da reunião, o secretário assume a 

responsabilidade de a ler no início da reunião seguinte, para ser aprovada e assinada.  

 

Aprovação/Revisão 

1. O presente Regimento Interno é aprovado pelos órgãos competentes do Agrupamento de 

Escolas de Alcabideche. 
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2. É revisto, por proposta dos mesmos ou dos professores que integram o grupo de trabalho, 

no sentido de estar em conformidade com a lei e de acordo com os princípios necessários a um bom 

e efetivo funcionamento das funções atribuídas a esta estrutura pedagógica. 

 

Disposição Final 

1. Este Regimento Interno deverá ser enviado por email ao Coordenador de Departamento e 

ao Diretor do Agrupamento e deverá constar na pen do grupo de ano. 
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6.3.7.4 Regimento de Funcionamento de Coordenação de Ano 4.º ano 

 

No desenvolvimento do regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário e nos termos do disposto no 

artigo 37.º, no ponto n.º 1, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 24/99, de 22 de abril, a Coordenação Pedagógica tem por finalidade a 

articulação das atividades das turmas, sendo assegurada por estruturas próprias definidas pelos 

órgãos do Agrupamento. 

 

O presente regimento de funcionamento: 

- Consta de um conjunto de regras que regulam a ação do grupo de trabalho dos 

professores do Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico das escolas EB Maria Margarida 

Rodrigues, EB Bruno Nascimento, EB Malangatana e EB Alto da Peça, que integram o 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche; 

- Visa a responsabilização de todos e de cada um dos elementos que compõem o grupo 

de trabalho, no sentido de partilharem compromissos e obrigações; 

- Estabelece as diretrizes que conduzem o normal e regular funcionamento das 

reuniões e especificam algumas dinâmicas ao nível didático e pedagógico; 

- É revisto anualmente e posto à apreciação e aprovação da Direção Executiva do 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche. 

 

Princípio Geral 

A coordenação de ano deverá promover de forma organizada o espírito de equipa e de 

partilha entre todos os professores que lecionam no Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

partilhando experiências, aferindo atitudes e conjugando esforços, no propósito comum de educar 

pelos valores e para o sucesso educativo. É da competência dos elementos do grupo a elaboração 

da planificação anual e das provas de avaliação diagnóstica, assim como, a partilha de fichas 

formativas e sumativas e dos respetivos critérios de correção. 

 

Composição 

1. A coordenação de ano é composta por: 

- Professores que lecionam nas escolas do 1.º Ciclo que integram o Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche. 
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- No presente ano letivo 2020 /2021 o grupo do 4.º ano é composto por: 

Nome do professor Escola 
Contacto da 

escola 

Tânia Correia 
(Coordenadora) 

EB Alto da Peça 214608130 

Elisabete Fernandes EB Alto da Peça 214608130 

Rosa Fernandes EB Bruno Nascimento 214690731 

Sara Martins EB Malangatana 214690241 

Nuno ??? EB Prof. Maria Margarida Rodrigues 214690494 

 

Nomeação do/a coordenador/a 

1. O Coordenador de Ano é nomeado pelo Diretor nos termos previstos pelo Regulamento 

Interno e o seu mandato tem a duração de um ano. 

 

Competências 

Compete ao Coordenador de Ano: 

1. Coordenar a planificação, desenvolvimento e avaliação das atividades curriculares do ano 

de escolaridade que representa; 

2. Aferir estratégias e uniformizar procedimentos, no sentido de congregar esforços e criar 

dinâmicas de trabalho e de relacionamento de grupo; 

3. Apoiar e enquadrar professores recém-chegados e/ou menos experientes. 

 

Reuniões ordinárias 

1. A coordenação de ano reúne, à quinta-feira, no mínimo três vezes por período, para a 

partilha de práticas e elaboração de documentos solicitados pelo Coordenador de Departamento 

e/ou pela Direção.  

2. As reuniões decorrerão na escola sede do agrupamento, EB Alto da Peça. 

3. Qualquer alteração quanto ao dia, hora e local, deve ser comunicada a todos os membros 

de forma a garantir o seu conhecimento seguro e oportuno. 

 

Reuniões Extraordinárias 

1. A coordenação de ano reúne extraordinariamente sempre que o Coordenador de Ano 

necessite de convocar reuniões, por exigência das propostas de trabalho, com caráter inadiável, 

provenientes do Coordenador do Departamento, da Direção Executiva e/ou na sequência dos 

trabalhos em curso. 

4. A convocatória deve ser efetuada com a antecedência mínima de 48 horas sobre a data da 

reunião. 

3. Na convocatória de todas as reuniões deve constar, de forma expressa e específica, os 
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assuntos a tratar na reunião. 

 

Duração das Reuniões 

1. As reuniões decorrem até que se esgote a ordem de trabalhos, com o limite máximo de 2 

horas, contadas a partir da hora marcada para o início da reunião, salvo se todos os elementos 

acordarem na sua continuidade. 

 

Ordem de Trabalhos 

1. A ordem de trabalhos de cada reunião ordinária é previamente estabelecida pelo 

Coordenador de Ano que nela inclui os assuntos que ocorram do regular funcionamento desta 

estrutura pedagógica, outros que o Coordenador do Departamento ou a Direção Executiva 

indicarem e outros ainda que os professores do grupo, por pertinência e oportunidade, ponham à 

consideração. 

 

Quórum /Representação 

1. As reuniões são realizadas com todos os professores presentes. A ausência de qualquer 

elemento do grupo deve ser justificada de acordo com a legislação em vigor. 

2. Verificando-se a ausência de qualquer um dos elementos, o Coordenador de Ano ficará 

responsável por dar conhecimento ao professor em falta dos assuntos abordados na reunião. 

3. Na ausência do Coordenador de Ano, a reunião será presidida pelo seu substituto, eleito de 

entre os elementos do grupo de trabalho. 

4. Na ausência dos elementos referidos no ponto 3 a reunião é alterada para as 48 horas 

seguintes. 

 

Atas 

1. De cada reunião é lavrada uma ata que conterá um resumo de tudo o que nela terá 

ocorrido indicando designadamente a data, hora e o local da reunião, os elementos presentes e os 

assuntos apreciados. 

2. As atas são lavradas pelo secretário, sendo assinadas após a aprovação por todos os 

elementos presentes. 

3. O critério de seleção do secretário é a ordem alfabética dos professores, ou outro que o 

grupo considerar. 

4. O elemento que preside a reunião não deverá secretariar a mesma. 

5. Na impossibilidade da ata ser feita e assinada no final da reunião, o secretário assume a 

responsabilidade de a ler no início da reunião seguinte, para ser aprovada e assinada.  

 

Aprovação/Revisão 

1. O presente Regimento Interno é aprovado pelos órgãos competentes do Agrupamento de 

Escolas de Alcabideche. 
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2. É revisto, por proposta dos mesmos ou dos professores que integram o grupo de trabalho, 

no sentido de estar em conformidade com a lei e de acordo com os princípios necessários a um bom 

e efetivo funcionamento das funções atribuídas a esta estrutura pedagógica. 

 

Disposição Final 

1. Este Regimento Interno deverá ser enviado por email ao Coordenador de Departamento e 

ao Diretor do Agrupamento e deverá constar na pen do grupo de ano. 
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6.3.8 Regimentos de Estabelecimento 

 

6.3.8.1. Regimento de funcionamento dos Jardins de Infância 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Jardins de Infância de Alto da Peça, Cesaltina Fialho Gouveia, Fátima Campino e 

Professora Maria Margarida Rodrigues fazem parte do Agrupamento de Escolas de Alcabideche. Este 

Agrupamento elaborou um Regulamento com um conjunto de normas e competências que abrangem 

os dois níveis de ensino. Este documento tem um âmbito mais abrangente e está disponível na sede 

do respetivo Agrupamento. 

 

O presente Regimento Interno enquadra-se no preceituado D.L. na 542/79, D.L. 147/97, e 

pretende definir regras, competências e critérios respeitantes ao funcionamento dos Jardins de 

Infância do Agrupamento. 

Para além de ser um documento normativo, constitui-se igualmente como um instrumento 

fundamental para o bom funcionamento dos Jardins de Infância e para o melhor desenvolvimento 

do Projeto Educativo e do Projeto de Grupo. 

Este documento, elaborado pelas Educadoras do Regular do Agrupamento de Alcabideche, 

será atualizado sempre que as alterações dos normativos ou opções da comunidade escolar assim o 

exijam, de forma a garantir as condições materiais e humanas para uma correta organização e 

desenvolvimento das atividades escolares. 

Desta forma e dada a importância pedagógica deste documento, ele deve ser cumprido, de 

modo a que envolva e comprometa toda a comunidade educativa que dele deverá ter 

conhecimento. 

Assim o Regimento Interno deve ainda: 

- Permitir criar entre todos os intervenientes do processo educativo um clima de escola onde 

todos coexistem e cooperam; 

- Dar a todos os intervenientes no processo educativo as condições possíveis para exercerem 

dignamente as suas funções; 

- Favorecer o percurso escolar das crianças de forma sequencial e articulada; 

- Contribuir para a qualificação de todos os que se empenham e participam no Projeto 

Educativo, possibilitando, sempre que possível, os meios necessários para o enriquecimento de 

conhecimentos, através de formação, bibliografia, etc...; 

- Promover o apetrechamento dos Jardins de Infância " com os meios pedagógicos adequados, 

gerir e sensibilizar para a melhoria dos espaços e instalações, na dignificação do local de trabalho 

de todos e para todos; 

-Incentivar à participação cada vez mais ativa e empenhada de todos os intervenientes, como 

sejam: Pais, Encarregados de Educação, Alunos, Autarcas e Associações. 
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ÂMBITO DA SUA APLICAÇÃO 

 

O presente Regimento Interno aplica-se: 

- A todos os docentes em exercício nestes Jardins de Infância; 

- A todo o pessoal não docente dos Jardins de Infância; 

- Às Crianças; 

- Aos Pais e /ou Encarregados de Educação; 

- A todos os visitantes e utentes do espaço e instalações escolares; 

- À Componente Social de Apoio à Família. 

 

A todos os elementos atrás mencionados se aplica o presente regimento.  

 

 

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA 

 

Os Jardins de Infância do Agrupamento possuem 9 Educadoras do Regular. 

 

Cabe às Educadoras de Infância 

1) - Definir e organizar a vigilância dos recreios; 

2) - Pronunciar-se sobre a colaboração a prestar pelos elementos da comunidade educativa; 

3) - Propor datas e desenvolvimento do calendário escolar; 

4) - Elaborar listas de recursos humanos, materiais e outros para o desenvolvimento do 

projeto; 

5) - Colaborar na inventariação das necessidades de equipamentos e material didático, assim 

como definir e promover o intercâmbio de materiais; 

6) - Planificar as atividades letivas; 

7) - Fornecer as informações necessárias ao bom funcionamento do Jardim de Infância; 

8) - Dar sugestões e participar ativamente em toda a vida do Jardim de Infância; 

9) - Elaborar o projeto de grupo e plano anual de atividades; 

10) - Representar o Jardim de Infância; 

11) - Elaborar o Regimento Interno; 

12) - Elaborar relatórios periódicos e um relatório final sobre a execução do Plano Anual de 

Atividades e Projetos; 

13) - Gerir as instalações, espaços e equipamentos bem como outros recursos existentes de 

acordo com as propostas do Conselho Pedagógico. 
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EDUCADORES DE INFÂNCIA 

 

Normas do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas. 

 

Direitos específicos das Educadoras de Infância 

 - Participar nas diversas áreas do sistema de ensino, do Jardim de Infância, da sala e da 

relação escola/meio, exprimindo a sua opinião através do Conselho de Docentes; 

- Ser informado de toda a legislação e documentação recebidas na Escola, relativas ao 

processo educativo; 

- Ser informado em tempo útil e esclarecido de toda a legislação que lhe diga respeito; 

- Participar nas ações de formação organizadas pela Escola/Agrupamento e por outras 

entidades formadoras; 

- Participar em todas as atividades desenvolvidas - Visitas de estudo, Projetos...; 

- Ser informado com antecedência de todas as atividades - Visitas de estudo, Atividades 

Desportivas, Culturais, de Projeto, que possam afetar o normal funcionamento das aulas; 

- Ser ouvido antes de indigitado para o desempenho de qualquer função ou cargo a nível da 

Escola; 

- Ser convocado para reuniões extraordinárias e para todas as outras reuniões de caráter geral 

ou específico através de convocatória por email com 48 h de antecedência; 

- Ser informado com antecedência de todas as alterações que possam surgir; 

- Ser respeitado por colegas, funcionários e Encarregados de Educação; 

- Exercer a sua atividade em instalações adequadas, em bom estado de limpeza e bem 

apetrechadas didaticamente, de acordo com as possibilidades do Jardim de Infância. 

 

Deveres específicos  

a) Cumprir as normas, diretivas, calendarização e orientações provenientes das diversas 

estruturas de gestão ou pedagógicas do Agrupamento; 

b) Manter uma atitude de respeito e um trato correto com as Crianças, Encarregados de 

Educação, Professores, Assistentes Operacionais e Técnicas, Parceiros Sociais e todos os outros 

intervenientes no processo educativo, abstendo-se de expressões ofensivas e apresentando-se de 

forma digna; 

c) Respeitar o bom-nome e a vida particular das crianças, professores e outros membros da 

Comunidade Educativa e não proferir comentários depreciativos no espaço escolar; 

d) Apresentar-se pontualmente; 

f) Deixar as salas arrumadas;  

g) Informar o Responsável do Estabelecimento e/ou Agrupamento no caso de qualquer 

anomalia verificada na sala;  

h) Assinar o livro de ponto; 

i) Controlar a presença das crianças através do respetivo registo de faltas;  
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n) Cumprir os objetivos das orientações curriculares; 

q) Comunicar à Responsável do Estabelecimento e à Assistente Operacional, sempre que 

hajam crianças acidentadas ou doentes e, caso se revele necessário conduzir a criança ao hospital, 

acompanhado do Educador ou da Assistente Operacional. 

 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

Direitos específicos 

1) - Ser tratado com lealdade e respeito pela sua pessoa, ideias e funções; 

2) - Participar na vida do Jardim de Infância; 

3) - Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas suas dúvidas; 

4) - Participar na resolução de assuntos do interesse da comunidade escolar em colaboração 

com os órgãos de gestão; 

5) - Ser escutado nas suas sugestões e críticas que digam respeito às suas funções e tarefas; 

6) - Beneficiar e participar em ações de formação que contribuam para o seu 

aperfeiçoamento profissional; 

7) - Permanecer no Jardim de Infância durante as interrupções letivas exercendo as suas 

funções. 

 

Deveres Específicos 

 Para além dos deveres previstos na lei geral aplicável à função pública, são deveres 

específicos do pessoal não docente: 

 a) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança das crianças e 

alunos; 

 b) Contribuir para a correta organização dos estabelecimentos de educação ou ensino e 

assegurar a realização e o desenvolvimento regular das atividades neles prosseguidas;  

c) Colaborar ativamente com todos os intervenientes no processo educativo;  

d) Zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares e propor medidas de 

melhoramento dos mesmos, cooperando ativamente com o órgão executivo da escola ou do 

agrupamento de escolas na prossecução desses objetivos;  

e) Participar em ações de formação, nos termos da lei, e empenhar-se no sucesso das 

mesmas;  

 f) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção de situações 

que exijam correção ou intervenção urgente, identificadas no âmbito do exercício continuado das 

respetivas funções;  

g) Respeitar, no âmbito do dever de sigilo profissional, a natureza confidencial da informação 

relativa às crianças, alunos e respetivos familiares e encarregados de educação;  

h) Respeitar as diferenças culturais de todos os membros da comunidade escolar. 
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Competências/funções 

Assistente de Técnicas (Portaria N.º63/2001, de 30 de janeiro) 

 

Incube-lhe genericamente, no desenvolvimento do projeto Educativo da Escola, assegurar 

uma estreita colaboração no processo educativo de crianças, competindo-lhes nomeadamente, 

desempenhar as seguintes funções: 

1) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças durante o período de 

funcionamento da escola, com vista a assegurar um bom ambiente educativo; 

2) Participar em ações que visem o desenvolvimento pessoal e cívico das crianças e favoreçam 

um crescimento saudável; 

3) Exercer tarefas de apoio à atividade docente; 

4) Exercer tarefas de enquadramento e acompanhamento das crianças, nomeadamente no 

âmbito da animação sócio educativa e de apoio à família; 

5) Cooperar com os serviços especializados de apoio educativo; 

6) Prestar apoio específico a crianças com necessidades de saúde especiais; 

7) Exercer tarefas no domínio da ação social escolar; 

8) Colaborar no despiste de situações de risco social, internas e externas, que ponham em 

causa o bem-estar das crianças na escola; 

9) Cooperar nas atividades que visem a segurança das crianças na escola; 

10) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros; 

11) Exercer tarefas de atendimento e de encaminhamento de utilizadores da escola; 

12) Providenciar a conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e 

equipamento didático necessário ao desenvolvimento do processo Educativo; 

13) Zelar pela conservação e higiene ambiental dos espaços e das instalações à sua 

responsabilidade, numa perspetiva pedagógica e cívica. 

 

Ainda: 

1) Atender e informar corretamente, mediante as diretrizes das Educadoras, tanto os 

elementos da comunidade escolar como o público em geral, cumprindo sempre as regras de 

funcionamento estabelecidas no Jardim de Infância; 

2) Resolver com bom senso, tolerância e compreensão os problemas que surjam no Jardim de 

Infância; 

3) Informar as Educadoras de Infância sempre que se verifique algum comportamento ou 

situação estranha; 

4) Ser assíduo e pontual; 

5) Guardar sigilo profissional; 

6) Em caso de ausência imprevista da Educadora de Infância, a assistente assegurará o normal 

funcionamento das diferentes rotinas e desenvolverá as atividades planificadas pela educadora. 
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CRIANÇAS 

 

Faltas das crianças 

1) A não comparência das crianças no Jardim de Infância implica a marcação de faltas no 

Diário de Frequência; 

2) As faltas devem ser justificadas pelo Encarregado de Educação; 

3) Sempre que as faltas forem superiores a 5 dias deverão trazer comprovativo médico em 

como a criança já pode frequentar o J.I.; 

4) Quando a criança tem febre, vómitos e diarreia não pode frequentar o Jardim de Infância; 

5) Os pais deverão comunicar qual a natureza da doença, para serem tomadas medidas 

médicas em caso de doença infetocontagioso; 

6) Em caso de ausência não justificada e depois de avisados os respetivos Encarregados de 

Educação por escrito, através de carta registada com aviso de receção, será anulada a inscrição 

dessa criança e admitida outra em lista de espera. 

 

Atuação em caso de acidente 

1) Em caso de acidente as educadoras de Infância comunicam de imediato com os serviços de 

emergência e pais; 

2) Se for a educadora de Infância a acompanhar a criança, caso não consiga o contacto com os 

pais, deve fazer-se acompanhar do cartão de utente da criança e referir que esta se encontrava no 

Jardim de Infância do Agrupamento de Escolas de Alcabideche de forma a poder-se acionar o 

seguro escolar; 

3) Se forem os de educação pais ou encarregados da criança devem também referir que o 

acidente decorreu no Jardim de Infância do Agrupamento de Escolas de Alcabideche de forma a 

poder-se acionar o seguro escolar; 

4) A Educadora de Infância preenche um formulário próprio que terá que ser entregue na 

secretaria para esta acionar o seguro escolar. 

 

Serviços especializados de apoio educativo  

1) Compete ao Jardim de Infância promover medidas que proporcionem aos Professores de 

Educação Especial, informação disponível e necessária à identificação dos problemas existentes; 

2) Intercâmbio eficaz com os vários docentes implicados no processo ensino/aprendizagem 

das crianças com necessidades de saúde especiais; 

3) A participação ativa no que se refere à organização, orientação e gestão dos recursos de 

apoio educativo; 

4) A participação nas tomadas de decisão que respeitem todas as vertentes do processo 

educativo das crianças com necessidades de saúde especiais, nomeadamente na sua avaliação e 

estratégias a implementar; 

5) Os espaços físicos que permitam uma intervenção pedagógica diversificada e adequada à 
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especificidade dos problemas existentes; 

6) A articulação com os serviços existentes na comunidade, no âmbito da Saúde, Segurança 

Social, Psicologia, Formação Profissional e outros que prossigam as mesmas finalidades.  

 

 

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Normas do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas. 

 

 

OUTROS UTENTES 

 

1) Todos os visitantes devem ser identificados antes de entrarem no espaço escolar, cumprir 

as regras definidas de modo a não perturbarem o bom funcionamento das atividades letivas; 

2) Nenhum elemento estranho ao serviço deve permanecer no espaço de atividades; 

3) Compete às Assistentes zelar para que sejam cumpridas estas determinações. 

 

 

INSTITUIÇÃO 

 

Calendário Escolar 

1) O calendário escolar deve estar anexado ao regimento interno; 

2) O calendário escolar deve ser transmitido aos Pais e Encarregados de Educação no início do 

ano letivo. 

 

Horário 

O horário letivo é de 5 horas diárias repartidas em dois períodos: 3 horas no período da manhã 

e 2 horas no período da tarde. 

O horário dos Jardins de Infância é o seguinte: 

Período da manhã: 09h00 – 12h15 ou 12h30 

Período de almoço: 1h 

Período da Tarde: 13h15 ou 13h30 - 15h00 

 

Para os casos devidamente comprovados, com a declaração do horário de trabalho poderão 

entrar às 08h30. 

Para as famílias que necessitem que os seus educandos entrem antes das 08h30m as crianças 

serão recebidas pelos monitores da Junta de Freguesia de Alcabideche.  
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Recreios/Intervalos 

A vigilância será sempre feita pelas assistentes e educadoras de Infância quando for 

necessário. 

 

Atendimento aos Pais 

O atendimento aos Pais ou Encarregados de Educação será feito duas vezes por mês 

formalmente. Contudo será feito diariamente, informalmente, com os pais e familiares que 

entregam ou vão buscar as crianças no período da componente letiva do educador. Este contacto 

diário facilitará a integração da criança e a recolha de dados. 

 

Atendimento a Outros Utentes 

Outros utentes que eventualmente se dirijam ao Jardim de Infância só devem ser atendidos 

durante os intervalos, devendo ser anunciados pelas Assistentes com indicação do assunto. 

 

 Normas Gerais de Regime Interno 

1) O Jardim de Infância não se responsabiliza por qualquer objeto valioso, brinquedo ou 

dinheiro que a criança traga; 

2) Existe um período de tolerância de 30m no período da manhã. A saída é obrigatória a partir 

das 15h para as crianças que não tenham as Atividades de Animação de Apoio à Família; 

3) Sempre que sejam detetados parasitas nas crianças será enviado para todos os 

Encarregados de Educação uma informação sobre a existência dos mesmos de modo que possam 

proceder à sua eliminação. Caso não cumprem esta norma não é aconselhável que as crianças 

frequentem o estabelecimento. 

 

Saídas e Entradas do Edifício Escolar 

1) Não é permitida, às crianças do Jardim Infância, a saída do recinto escolar antes de 

terminarem as atividades; 

2) Sempre que um Pai, Mãe, Encarregado de Educação ou Familiar venha buscar o seu 

Educando no período de funcionamento do Jardim de Infância, deverá comunicar à Educadora com 

antecedência ou então no próprio dia; 

3) As crianças do Jardim Infância só poderão sair do recinto escolar acompanhados pelo 

Encarregado de Educação ou outro adulto que este indique ou ainda com autorização escrita do 

Encarregado de Educação que deverá ser entregue ao Educador da criança e dará conhecimento aos 

outros elementos em exercício no Jardim Infância; 

4) Todos os visitantes devem ser identificados antes de entrarem o no espaço escolar e 

cumprir as regras definidas de modo a não perturbarem o bom funcionamento das atividades 

letivas; 

5) Nenhum elemento estranho ao serviço deve permanecer no espaço de atividades. 

Compete às Assistentes zelar para que sejam cumpridas estas determinações. 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

233 

VISITAS DE ESTUDO 

 

1) As saídas do recinto escolar, para a realização de atividades, desde que sejam afastadas do 

Jardim, tem que ter autorização escrita dos Encarregados de Educação; 

2) Devem ser comunicadas superiormente; 

3) As propostas das visitas de estudo deverão ser, sempre que possível, aprovadas em 

Conselho Pedagógico, integrando o Plano Anual de Atividades e respondendo aos objetivos previstos 

no Projeto Educativo; 

4) Se alguma entidade convidar um grupo de crianças para uma visita de estudo e a sua 

proposta não puder ser aprovada em Conselho Pedagógico terá de ser redigido um ofício ao Diretor 

a solicitar a autorização da respetiva visita; 

5) Para efeito do seguro escolar devem ser sempre comunicadas para a secretaria com 5 dias 

de antecedência; 

6) Nenhuma criança poderá realizar estas visitas sem autorização escrita do Encarregado de 

Educação. 

 

 

REFEIÇÕES 

 

Todas as crianças que frequentam este Jardim de Infância beneficiam do serviço de almoço e 

este é servido às 12h. 

As Assistentes e Educadoras de Infância asseguram o apoio destas em conjunto com as 

funcionárias da Empresa de Refeições. 

 

Normas de Funcionamento 

1) Às 9h30 a responsável vai às salas para saber o número de alunos que almoçam nesse dia; 

2) Às 9h30 cada assistente registará na plataforma da CMC as refeições consumidas; 

3) Às 11h45 as crianças vão almoçar acompanhadas pelas Educadoras e Assistentes; 

4) Às 14h15 as assistentes colocam os lanches nas mochilas das crianças; 

5) Cabe às funcionárias colocar e retirar os pratos da refeição, que serão supervisionadas 

pelas Educadoras e Assistentes; 

6) A limpeza do refeitório e cozinha é da responsabilidade da empresa. 

 

Regras de Higiene e de Conduta 

Estas regras são implementadas e supervisionadas pelas Educadoras de Infância que 

acompanham o início das refeições: 

1) Lavar as mãos antes de iniciar as refeições; 

2) Respeitar o ritmo de cada criança; 

3) Colocar comida de acordo com a idade da criança; 
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4) Separar os alimentos no prato de modo que tenha um aspeto agradável; 

5) Ajudar os mais pequenos; 

6) Ajudar a saber estar sentado à mesa; 

7) Incentivar para comer com o garfo e faca. 

 

Avaliação das Refeições 

1) Todos os dias, a qualidade das refeições é avaliada por uma Educadora de Infância; 

2) Caso haja algum problema com as refeições será comunicado para a CMC por email.  

 

 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE APOIOÀ FAMÍLIA 

 

Programação e Avaliação das Atividades 

1) As Atividades de Animação de Apoio à Família surgem como estratégia complementar do 

sistema educativo e da ação pedagógica e procura reforçar essencialmente o processo de 

socialização infantil e juvenil; 

2) Compete às Educadoras coordenarem as atividades de animação, devendo salvaguardar a 

qualidade do atendimento prestado às crianças; 

3) Deverá assim realizar-se: 

  - Uma reunião mensal com o Conselho de Docentes para planificação; 

  - Uma reunião trimestral para avaliação. 

 

Horário 

1) Das 15h às 18h (mais 30m de tolerância) durante o período das atividades letivas; 

2) Caso seja ultrapassado este tempo ficarão sujeitos a uma multa. 

3) Das 9h às 18h nas interrupções letivas. 

4) Para os casos devidamente comprovados, com a declaração do horário de trabalho poderão 

entrar às 8h ou 8h30m. 

 

Saídas e Entradas do Edifício Escolar 

Conforme escrito nos pontos 3.7 e 3.9. 

 

Os Monitores e Assistentes das AAAF devem tomar conhecimento no início do ano letivo das 

pessoas ou familiares que têm autorização para ir buscar as crianças ao Jardim de Infância. 

 

Atuação em Caso de Acidente 

1) Em caso de acidente os Monitores das AAAF comunicam de imediato com os serviços de 

emergência e pais; 

2) Se for a Monitora a acompanhar a criança, caso não consiga o contacto com os Pais, deve 
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fazer-se acompanhar do cartão de utente da criança e referir que esta se encontrava no Jardim de 

Infância do Agrupamento de Escolas de Alcabideche de forma a poder-se acionar o seguro escolar; 

3) Se forem os Pais ou Encarregados de Educação da criança devem também referir que o 

acidente decorreu no Jardim de Infância do Agrupamento de Escolas de Alcabideche de forma a 

poder-se acionar o seguro escolar; 

4) A Monitora deve comunicar à Responsável do Jardim de Infância e preencher o formulário 

do acidente para acionar o seguro escolar. 

 

Em Caso de Doença 

Contemplado no ponto 2.4.2 Deveres dos Pais ou Encarregados de Educação. 

 

Passeios e Visitas de Estudo 

Os passeios e visitas de estudo, nas interrupções curriculares, deverão ser planificados com a 

devida antecedência, se possível no início do ano letivo ou atempadamente a fim de serem 

aprovados em conselho pedagógico. 

 

Contacto com os Pais e Encarregados de Educação 

1) Cabe aos Monitores resolver com bom senso e espírito de tolerância os problemas que 

surjam no contacto com as crianças ou quaisquer outros elementos da comunidade educativa; 

2) Cuidar do material didático e equipamentos à sua responsabilidade; 

3) Sensibilizar as crianças para colaborarem na conservação do edifício, do material escolar e 

do mobiliário; 

4) Contactar diariamente com os Pais. 

 

Período de Interrupção Escolar 

O período de interrupção escolar será assegurado por esta valência. Neste período as 

Assistentes prestarão ajuda nas entradas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1) O presente regulamento será arquivado em pasta própria e divulgado na comunidade 

escolar. Também ficará afixado para poder ser consultado por todos os interessados; 

2) No início de cada ano letivo deverá proceder-se á realização ou atualização deste 

regulamento; 

3) Em todos os casos omissos observar-se-á o critério dos Educadores de Infância de acordo 

com as suas competências e sem prejuízo da legislação em vigor. 
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6.3.8.2. Regimento de funcionamento da Escola Básica Alto da Peça 

 
 

ALUNOS 

 

• Os alunos só podem entrar na escola a partir das 8h50min, exceto alunos com CAF, que 

podem entrar a partir das 8h. A CAF é responsável pelos alunos que entrarem até às 8h50min; 

• Os alunos dirigem-se até à entrada principal onde são recebidos por uma assistente 

operacional; 

• Nos primeiros 2 dias de aulas os Enc. Ed. dos alunos do 1.º ano podem entrar até à sala de 

aula acompanhando os seus educandos; 

• Às 8h50min os alunos da CAF iniciam as filas no hall de entrada. A assistente da CAF presta 

colaboração nas filas até às 9h; 

• No hall de entrada formam fila, por turma, e são encaminhados para a sala de aula com o 

respetivo professor; 

• Os alunos do Jardim de Infância são acompanhados pelos encarregados de educação até à 

sala de aula onde só poderão entrar entre as 9h e as 9h15min; 

• Os alunos do Jardim de Infância com necessidade de AAAF às 8h30min deverão entregar 

comprovativo da entidade patronal justificando essa necessidade; 

• A assistente que estiver de serviço à portaria deverá fazer o levantamento do número de 

alunos em cada turma e comunicar à cozinha até às 9h30min; 

• Os alunos deverão circular ao meio do corredor; 

• Quando um aluno se desloca sozinho pelos corredores (porque chegou atrasado, vai fazer um 

recado ou outra situação), deverá o professor informar a assistente operacional ou vice-versa; 

• Os alunos antes de irem para o recreio deverão ir à casa de banho e só excecionalmente é 

que poderão ir no período do recreio. (Deve- se evitar a entrada e saída nos corredores); 

• Sempre que os alunos se magoem ou tenham algum desentendimento com colegas, nos 

recreios, deverão comunicar ao adulto que estiver mais próximo; 

• Os alunos deverão ser incentivados pelos professores a beberem o leite escolar e trazerem 

lanches saudáveis; 

• Nos dias de sol, os alunos comem no recreio, sentados, e só depois é que vão brincar; 

• Nos dias de chuva, comem nas salas de aula e depois dirigem-se com o professor até ao local 

que está destinado (ver escala de recreios); 

• Nos recreios as portas deverão manter-se sempre fechadas para segurança e controlo dos 

alunos; 

• Não é permitido brincar no passadiço; 

• Não é permitido comer nos corredores e nas casas de banho; 

• É proibido, os alunos, circularem sozinhos pelos corredores, sem conhecimento de nenhum 

adulto; 

• É proibido brincar, correr e gritar nos corredores; 
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• Os alunos não podem estar sozinhos na sala de aula. Se isto acontecer, será da 

responsabilidade do professor; 

• Antes de irem para o refeitório, os alunos deverão ir à casa de banho lavar as mãos e fazer 

as suas necessidades porque durante a refeição não o poderão fazer, salvo raras exceções; 

• Os alunos deslocam-se para o refeitório em fila e acompanhados pelo professor. Este só se 

retira do local após os alunos estarem sentados nos respetivos lugares; 

• Os alunos não se podem levantar do lugar. Se precisarem de alguma coisa deverão levantar o 

braço solicitando ajuda; 

• É obrigatório comerem tudo no lugar (sopa, prato principal e sobremesa). Não podem sair do 

lugar sem terem terminado a refeição completa e sem autorização; 

• Os alunos que não gostam, ou não podem comer, a comida do refeitório, deverão trazer 

comida de casa, devidamente acondicionada;  

• Os alunos que precisem de ajuda para partir ou descascar a fruta deverão solicitá-lo a uma 

assistente operacional; 

• Depois de completarem a refeição devem aguardar sentados, no banco de pedra, até que o 

turno esteja todo despachado; 

• Os alunos que não tiverem um comportamento adequado no refeitório serão advertidos (na 

primeira vez, oralmente; na segunda, com um recado na caderneta; e na terceira, passarão a 

comer em casa; 

• Antes de saírem do refeitório, devem formar novamente fila (por ordem, como estão 

sentados no banco) e dirigirem-se para o recreio, acompanhados por uma assistente operacional; 

• Nos pátios interiores é proibido jogar à bola; 

• A escada de ligação do pátio coberto ao campo de jogos só pode ser utilizada pelos alunos 

quando acompanhados; 

• No final do dia os professores deverão levar os alunos em fila até ao hall de entrada (entram 

para a Ludoteca os alunos com CAF e os restantes alunos aguardam calmamente até serem 

entregues aos encarregados de educação; 

• Na saída dos alunos (17h30min), não é permitida a entrada dos encarregados de educação no 

hall de entrada. Se necessitarem de alguma informação, deverão aguardar até terminar-se a 

entrega dos alunos aos respetivos encarregados de educação. 

 

 

PROFESSORES 

 

• Avisar a escola em caso de ausência ou atraso (de preferência até às 9h); 

• Cumprir a escala de serviço aos recreios; 

• Respeitar o horário de entrada em qualquer dos momentos do dia; 

• Respeitar o horário dos turnos do refeitório e sempre que haja necessidade de alteração 

(visitas de estudo ou outros motivos) comunicar às assistentes para que estas informem o refeitório; 
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• Requisitar material pedagógico preenchendo uma requisição, no mínimo com um dia de 

antecedência; 

• Requisitar material de desgaste da mesma forma e com a mesma antecedência; 

• Manter sempre o material cuidado e arrumado; 

• Partilhar todas as circulares, avisos, fotografias ou outras atividades, no computador da sala 

dos professores, nas respetivas pastas; 

• Incutir nos alunos todas as regras de funcionamento; 

• O atendimento aos pais deverá ser sempre no horário estipulado pelos professores. Poderá 

ser noutro dia, caso se justifique, e o professor tenha sido informado de véspera e por escrito; 

• Os Encarregados de Educação não podem circular sozinhos pelos corredores da escola; 

• Os alunos com atividades fora da escola que tenham de sair durante o período do intervalo 

da tarde, terão de sair antes do intervalo começar às 15h30min ou 16h30min e serem entregues, 

pelo professor, a quem estiver de serviço na portaria. 

 

 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 

• Cumprir as tarefas que lhes estão destinadas; 

• Zelar pelas áreas que lhes estão atribuídas, mantendo-as limpas e asseadas; 

• Fazer cumprir as regras dos alunos; 

• Dar conhecimento por escrito de qualquer ocorrência no equipamento, edifício ou pessoal; 

• Cumprir as tarefas que lhes estão destinadas; 

• Fazer requisição de material por escrito;  

• Após o recreio, deixar sempre as papeleiras limpas; 

• A assistente que estiver de serviço à portaria deverá fazer o levantamento do número de 

alunos em cada turma e comunicar à cozinha até às 9h30min; 

• Iniciar apoio aos alunos, no refeitório, pelas 12h; 

• Quem estiver de escala à receção deverá mantê-la limpa e arrumada; 

• Quando faltar algum professor, e se não houver professor de apoio que possa fazer a 

substituição, deverão distribuir os alunos pelas restantes turmas; 

• Não podem sair das vigilâncias sem avisar a colega. 

 

 

TODOS 

 

• No caso de falta é obrigatório comunicar à coordenação de escola/agrupamento o motivo da 

falta (de véspera ou no próprio dia) e posteriormente justificá-la na secretaria do agrupamento; 

• É obrigatório manter o portão sempre fechado; 

• A porta da entrada também deverá estar sempre fechada. 
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A EQUIPA 

 

• Coordenadora de escola (subdiretora do Agrupamento) - 1 

• Educadoras – 2  

• Professoras Titulares de Turma – 8 

• Professora de Inglês - 1 

• Professoras da Educação Especial – 2 

• Professora de Apoio Educativo – 2  

• Professora Bibliotecária – 1  

• Professora de PLNM – 1 

• Assistentes Operacionais do Jardim de Infância – 2 

• Assistentes Operacionais do 1.º Ciclo - 8 

• Professores (AEC) – 5 

• Animadora Sociocultural (AAAF) - 1 

• Assistentes Operacionais (AAAF/CAF) - 3 

 

O conselho de docentes realiza-se uma vez por mês (primeira terça feira de cada mês) e 

sempre que houver necessidade. 
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6.3.8.2. Regimento de funcionamento da Escola Básica Bruno Nascimento 

 

ALUNOS 

 

• Todos os elementos da escola devem ser assíduos e pontuais, devendo a pontualidade ser 

respeitada tanto à entrada como à saída da escola; 

• Entrada e saída: 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 15h30. Os alunos inscritos nas AEC saem às 

17h30. 

• A entrada nas salas far-se-á apenas na presença do professor;  

• Os alunos deverão circular apenas pelos corredores indicados pelos professores e assistentes 

operacionais;  

• Nos corredores não se pode correr ou gritar;  

• Nos intervalos, os alunos não podem permanecer sozinhos nas salas de aula;  

• Durante os intervalos só poderão utilizar os espaços que lhes serão destinados para tal;  

• Todas as crianças têm direito ao serviço de almoço no refeitório da escola, mediante 

pagamento, consoante os escalões atribuídos;  

• A distribuição do leite escolar é gratuita; 

• Os alunos que pretenderem almoçar a comida da cantina terão de comer a sopa, o prato 

principal e a sobremesa, salvo em caso de doença devidamente comprovada; 

• No caso de haver Regulação de Poder Paternal, deverá, o E.E., entregar cópia do 

documento; 

• Qualquer comportamento que transgride as normas de conduta, estipuladas no Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar, será alvo de um Relatório de Incidente, assinado pelo Responsável de serviço, 

pelo Professor Titular de Turma, pelo(a) Coordenador(a) de Estabelecimento e, posteriormente, 

deverá ser assinado pelo aluno e pelo seu E.E. Ao perfazer Três Relatórios, os mesmos serão 

entregues na Direção do Agrupamento de Escolas para proceder ao cumprimento da Secção II - 

Medidas Disciplinares; 

• É proibido a utilização de telemóvel/outras tecnologias pertencentes ao aluno, em contexto 

escolar, não assumindo a escola a responsabilidade de qualquer dano ou extravio sobre os mesmos. 

Esta medida também se aplica a outros objetos. 

 

 

AEC 

 

• Todas as atividades são de frequência gratuita e são facultativas; 

• Após inscrição nas mesmas é obrigatória a sua frequência; 

• Se pretender desistir deverá comunicar à escola com um mínimo de 8 dias de antecedência 

preenchendo uma declaração existente na escola para esse efeito; 

• Um aluno não pode ausentar-se a meio de uma atividade;  
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• Caso pretenda sair mais cedo, o E. E. deve informar antecipadamente o professor titular, 

utilizando a caderneta do aluno; 

• Os alunos federados em qualquer desporto, poderão ser dispensados das AEC, no 

dia/período necessário, desde que devidamente comprovado; 

• Em ambos os casos, o adulto que vem buscar o aluno mais cedo, terá de preencher um 

termo de responsabilidade. 

 

 

PROFESSORES 

 

São competências dos professores deste estabelecimento de ensino as seguintes: 

• Promover, junto do Conselho de Docentes, a realização de ações conducentes à aplicação do 

Projeto Educativo do Agrupamento, numa perspetiva de envolvimento dos pais/E. E. e de abertura 

à comunidade;  

• Assegurar a adoção de estratégias coordenadas, relativamente ao grupo de crianças/ alunos 

da turma, bem como a criação de condições para a realização de atividades interdisciplinares, 

nomeadamente no âmbito dos diversos projetos;  

• Promover um acompanhamento individualizado aos alunos; 

• Compete ao professor Titular de Turma acompanhar o aluno na execução da medida 

corretiva disciplinar ou sancionatória a que tiver sujeito, devendo articular a sua atuação com os E. 

E. em função das necessidades educativas identificadas, e de forma a assegurar a 

corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida; 

• Desenvolver o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo o seu 

caráter globalizante e integrador, solicitando, se necessário, a participação dos outros 

intervenientes na avaliação; 

• Propor aos serviços competentes a avaliação especializada, sempre que for necessário;   

• Avaliar a dinâmica global da turma, a planificação, a avaliação de projetos e a efetivação 

das avaliações formativa e sumativa; 

• Antes da saída da sala de aula o professor e os alunos deverão garantir que a mesma fique 

razoavelmente limpa e arrumada;  

• Quando houver necessidade de administrar algum medicamento ao aluno, só poderá fazê-lo, 

perante um termo de responsabilidade do E. E e anexar a fotocópia da receita médica; 

• Reunir com os E. E. para tratar de assuntos relacionados com o processo 

ensino/aprendizagem do seu educando; 

• Assegurar a vigilância/ apoio aos intervalos de acordo com o estipulado no horário letivo de 

cada um. 
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ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 

São competências das Assistentes Operacionais deste estabelecimento de ensino as seguintes: 

• As assistentes operacionais devem apoiar e participar na ação educativa bem como executar 

tarefas e funções específicas que lhe sejam atribuídas no início e ao longo do ano letivo; 

• Zelar pelo cumprimento integral das normas de funcionamento, bem como proceder à 

abertura e encerramento das instalações;  

• Providenciar pelo funcionamento dos sistemas elétrico e de aquecimento;  

• Vigiar a entrada e saída dos utentes;  

• Zelar pela limpeza e funcionalidade das instalações;  

• Zelar pelas regras e hábitos de higiene dos alunos; 

• Dar conhecimento de todas as ocorrências no espaço do recreio ao professor Titular de 

Turma; 

• Vigiar os alunos nos intervalos, da manhã e da tarde; 

• Manter os alunos calmos e quietos no lugar durante as refeições; 

• Verificar se os alunos consomem uma quantidade razoável de comida, e caso não o façam, 

incentivá-los a terminar a refeição; 

• Não deixar que os alunos saiam do refeitório antes de 15 minutos, após o início da refeição. 

 

 

TODOS 

 

• No caso de falta é obrigatório comunicar à Coordenação de escola/Agrupamento o motivo da 

falta (de véspera ou no próprio dia) e posteriormente justificá-la na secretaria do agrupamento; 

• É obrigatório manter o portão sempre fechado; 

• A porta da entrada também deverá estar sempre fechada. 

 

 

A EQUIPA 

 

• Coordenadora de estabelecimento/professora Titular - 1 

• Professoras Titulares de Turma – 4 

• Professora de Inglês - 1 

• Professora da Educação Especial – 1 

• Professora de Apoio Educativo - 1 

• Professora de PLNM – 1 

• Assistentes Operacionais – 3 

• Professores (AEC) – 3 
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O Conselho de Docentes realiza-se uma vez por mês (primeira quinta-feira de cada mês) e 

sempre que houver necessidade. 
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6.3.8.4. Regimento de funcionamento da Escola Básica Malangatana 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

A E. B. da Malangatana funciona das 9h00 às 17h30 - com Atividades de Enriquecimento 

Curricular integradas. 

 

Entradas e saídas 

 As crianças que não estão inscritas na CAF só poderão entrar no recinto escolar 15 minutos 

antes da hora de entrada.  

 Os pais/E.E. deverão aguardar ao portão de entrada e entregar as crianças à Assistente 

Operacional de serviço. 

 À saída, as crianças são entregues na porta da escola, por uma Assistente Operacional.  

 Os alunos só poderão sair com o(s) adulto(s) indicado(s) pelo E. E., salvo indicação contrária, 

devidamente fundamentada pelos E.E. 

 Os alunos poderão sair às 15h30 ou às 17h30. 

 As crianças inscritas na CAF podem estar na escola até às 19h30. 

 

 

OFERTA EDUCATIVA AEC/CAF/LUDOBIBLIOTECA 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

 Todas as atividades são de frequência gratuita e são facultativas; 

 Após inscrição nas mesmas é obrigatória a sua frequência; 

 Se pretender desistir deverá comunicar à escola com um mínimo de 8 dias de antecedência 

preenchendo uma declaração existente na escola para esse efeito. 

 

Saídas AEC 

 Todas as saídas são asseguradas na porta da escola pela Assistente Operacional, com a 

tolerância de 15 minutos após o termo de cada atividade; 

 Depois deste período de tolerância, a escola não se responsabiliza pela guarda das crianças. 

 Um aluno não pode ausentar-se a meio de uma atividade; 

 Caso pretenda sair mais cedo, o E.E. deve informar antecipadamente o professor titular, 

utilizando a caderneta do aluno; 

 Os alunos federados em qualquer desporto, poderão ser dispensados das AEC, no 

dia/período necessário, desde que devidamente comprovado; 

 Em ambos os casos, o adulto que vem buscar o aluno mais cedo, terá de preencher um 

termo de responsabilidade. 
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Componente de Apoio à Família (CAF) 

Horário: das 8:00 às 9:00 e das 17:30 às 19:30 

A responsabilidade da gestão e organização deste espaço é da Junta de Freguesia de 

Alcabideche sendo, por isso, necessária a inscrição e o pagamento junto desta entidade. 

 

 

Ludobiblioteca 

As atividades realizadas na Ludobiblioteca são desenvolvidas em articulação com as 

professoras titulares de turma de acordo com o horário estipulado e definido em concelho de 

docentes. 

 

 

Normas gerais de funcionamento: 

 

ALUNOS 

 

Constituem deveres genéricos dos alunos os que se enumeram no corpo deste artigo, sem 

prejuízo dos estabelecidos igualmente na legislação em vigor, com especial relevância para o artigo 

40.º do Estatuto do Aluno, que refere que os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua 

idade e capacidade de discernimento pelo exercício dos direitos e pelo cumprimento dos deveres 

que lhe são outorgados pelo Estatuto do Aluno, pelo Regulamento Interno do Agrupamento e pela 

demais legislação aplicável. 

 A responsabilidade disciplinar dos alunos implica respeito integral pelo Estatuto do aluno, 

pelo regulamento Interno, pelo património do Agrupamento, pelos outros alunos, funcionários e, 

em especial professores: Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais; 

 Todos os elementos da escola devem ser assíduos e pontuais, devendo a pontualidade ser 

respeitada tanto à entrada como à saída da escola; 

 Na hora de entrada, os alunos deverão formar filas, por turma, no hall de entrada e 

aguardar pelo professor de forma ordenada; 

 A entrada nas salas far-se-á apenas na presença do professor; 

 Os alunos deverão circular apenas pelos corredores indicados pelos professores e assistentes 

operacionais; 

 Nos corredores não se pode correr ou gritar; 

 Nos intervalos, os alunos não podem permanecer sozinhos nas salas de aula; 

 Durante os intervalos só poderão utilizar os espaços que lhes serão destinados para tal; 

 Todas as crianças têm direito ao serviço de almoço no refeitório da escola, mediante 

pagamento, consoante os escalões atribuídos; 

 A distribuição do leite escolar é gratuita; 

 Os alunos que pretenderem almoçar a comida da cantina terão de comer a sopa, o prato 
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principal e a sobremesa, salvo em caso de doença devidamente comprovada. 

 

 

PROFESSORES 

 

 São competências dos professores deste estabelecimento de ensino E. B. Malangatana as 

seguintes: 

 Promover, junto do Conselho de Docentes, a realização de ações conducentes à aplicação do 

projeto Educativo do Agrupamento, numa perspetiva de envolvimento dos pais/encarregados de 

educação e de abertura à comunidade;  

 Assegurar a adoção de estratégias coordenadas, relativamente ao grupo de crianças/ alunos 

da turma, bem como a criação de condições para a realização de atividades interdisciplinares, 

nomeadamente no âmbito dos diversos projetos;  

 Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos professores 

da turma a informação necessária à orientação educativa dos alunos; 

 Compete ao professor titular de turma acompanhar o aluno na execução da medida 

corretiva disciplinar ou sancionatória a que tiver sujeito, devendo articular a sua atuação com os 

encarregados de educação em função das necessidades educativas identificadas, e de forma a 

assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida; 

 Desenvolver o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo o seu 

caráter globalizante e integrador, solicitando, se necessário, a participação dos outros 

intervenientes na avaliação; 

 Propor aos serviços competentes a avaliação especializada, após solicitação do Conselho de 

Docentes;  

 Apresentar, no Conselho de Docentes destinado às avaliações trimestrais, os relatórios 

elaborados pelos professores responsáveis pelas medidas de apoio educativo, nomeadamente no 

que concerne a aulas de apoio individualizado, acompanhamento dos psicólogos e dos professores 

de educação especial; 

 Avaliar a dinâmica global da turma, a planificação e a avaliação de projetos de âmbito 

interdisciplinar e, no 1.º Ciclo, a efetivação das avaliações formativa e sumativa; 

 Apresentar ao Coordenador de Estabelecimento, até ao final do ano letivo, um relatório de 

avaliação das atividades desenvolvidas; 

 Antes da saída da sala de aula o professor e os alunos deverão garantir que a mesma fique 

razoavelmente limpa e arrumada; 

 Quando houver necessidade de administrar algum medicamento ao seu educando, deverá, 

junto do professor, preencher um termo de responsabilidade e anexar a fotocópia da receita 

médica. 

 

ATENDIMENTO AOS PAIS: O horário de atendimento para todas as turmas da E.B. Malangatana 
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é das 12h30 às 13h00. 

 

 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 

A atividade do pessoal não docente desenvolve-se de acordo com os princípios fundamentais 

consagrados na Constituição da República Portuguesa, Código do Procedimento Administrativo, 

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas - Lei n.º12-A/2008, de 27 de 

fevereiro (Regime de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem 

funções públicas), Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro (Estatuto disciplinar dos trabalhadores que 

exercem funções públicas) e Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro (Regime do contrato de trabalho 

em funções públicas). 

 As assistentes operacionais devem apoiar e participar na ação educativa bem como executar 

tarefas e funções específicas que lhe sejam atribuídas no início e, ao longo do ano letivo; 

 Zelar pelo cumprimento integral das normas de funcionamento, bem como proceder à 

abertura e encerramento das instalações;  

 Providenciar pelo funcionamento dos sistemas elétrico e de aquecimento;  

 Vigiar a entrada e saída dos utentes;  

 Zelar pela limpeza e funcionalidade das instalações;  

 Verificar o estado de conservação e limpeza dos espaços desportivos após utilização destes, 

preenchendo a ficha de utilização, de acordo com o observado;  

 Dar conhecimento de todas as ocorrências no espaço recreio ao professor titular de turma; 

 Manter os alunos calmos e quietos no lugar durante as refeições; 

 Verificar se os alunos consomem uma quantidade razoável de comida, e caso não o façam, 

incentivá-los a terminar a refeição; 

 Não deixar que os alunos saiam do refeitório antes de 30 minutos, após o início da refeição; 

 Responsabilizar os alunos pelo não cumprimento das regras estipuladas, registando 

diariamente os seus comportamentos em local adequado e premiar (simbolicamente) os alunos com 

melhor comportamento. 

 

EQUIPA 

 

Coordenadora de estabelecimento e professora de apoio educativo - 1 

Professoras titulares de turma - 4 

Professora de Inglês - 1 

Professoras da Educação Especial - 2 

Professora de PLNM - 1 

Assistentes Operacionais - 2  
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6.3.8.5. Regimento de funcionamento da Escola Básica Professora Maria Margarida 

Rodrigues 

 

 O presente regimento aplica-se à Escola Básica Prof. M. M. Rodrigues e define o regime de 

funcionamento e conjunto de normas de convivência que os diferentes membros da comunidade 

devem observar e adotar.  

 

ALUNOS 

 

 Os alunos só podem entrar na escola a partir das 8h50; 

 Os alunos com CAF, podem entrar a partir das 8h00; 

 A CAF é responsável pelos alunos que entrarem até às 8h50; 

 No primeiro dia de aulas, os alunos do primeiro ano podem entrar até à sala de aula 

acompanhados dos seus educandos; 

 Às 8h50 todos os alunos iniciam as filas no átrio principal; 

 Os alunos aguardam e formam fila por turma no alpendre e entram para a sala de aula com 

o professor; 

 Os alunos antes de entrarem nas respetivas salas de aula deverão ir à casa de banho e só 

excecionalmente é que o poderão fazer no decorrer das aulas; 

 Durante os intervalos só poderão utilizar os espaços que lhes serão destinados para tal; 

 Os alunos não podem estar sozinhos na sala de aula sem autorização do professor;  

 Antes de irem para o refeitório os alunos deverão ir à casa de banho lavar as mãos; 

 Os alunos deslocam-se para o refeitório em fila e acompanhados pelo professor; 

 Os alunos no refeitório não se poderão levantar dos seus lugares e caso necessitem de algo, 

deverão levantar o braço. Deverão manter um tom de voz moderado; 

 Não podem sair do seu lugar sem terem terminado a refeição e sem autorização do adulto 

responsável e presente; 

 Todas as crianças têm direito ao serviço de almoço da escola, mediante pagamento, 

consoante o escalão atribuído; 

 Os alunos que pretendam almoçar a comida da cantina terão de comer a sopa, prato 

principal e sobremesa; 

 Os alunos que necessitem de dieta alimentar podem trazer/solicitar o prato de dieta 

fornecido pela escola; 

 A distribuição do leite escolar é gratuita. 

 

Saídas 

 Os alunos só poderão sair com o adulto indicado pelo E. E. No caso de guarda partilhada, o 

respetivo documento deve constar nas autorizações de saída; 
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 Na saída dos alunos (17h30), não é permitida a entrada dos encarregados de educação no 

recinto escolar nem os mesmos podem circular sozinhos neste espaço, em qualquer outra altura; 

 Os alunos com atividades fora da escola, que tenham que sair, ou que não frequentem as 

AEC, terão que o fazer às 15h30; 

 Um aluno não pode sair a meio de uma atividade; 

 A hora limite de permanência na escola, para os alunos que frequentam as AEC, é até às 

17h45. 

 As crianças inscritas na CAF podem permanecer na escola até às 19h. A responsabilidade e 

gestão deste espaço é da Junta de Freguesia de Alcabideche, sendo portanto necessária a inscrição 

e pagamento junto desta entidade; 

 Todas as Atividades de Enriquecimento Curricular são facultativas e gratuitas. 

 

Deveres  

 Os alunos terão uma tolerância de 10 min, após o qual será necessário o encarregado de 

educação preencher a justificação do atraso; 

 Após três dias consecutivos de faltas, é necessário apresentar o respetivo atestado médico; 

 É da responsabilidade dos alunos/encarregados de educação, trazerem o respetivo material 

escolar para a sala de aula, que deverá ser reposto sempre que necessário; 

  É expressamente proibido saltar/transpor o gradeamento da escola, assim como o 

arremesso de objetos para os telhados e espaços circundantes; 

 É proibida a utilização de telemóvel ou outras tecnologias pertencentes aos alunos, não 

assumindo a escola a responsabilidade de qualquer dano ou extravio dos mesmos. O mesmo se 

aplica a outros objetos; 

 É dever dos alunos, zelar pela preservação, conservação e limpeza do espaço escolar, 

nomeadamente no que diz respeito às instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes, 

fazendo o uso adequado dos mesmos; 

 Devem fazer-se acompanhar diariamente da sua caderneta escolar; 

 Deverão trazer roupa adequada para a escola e respetivas atividades; 

 Poderão constituir medidas corretivas, a realização de atividades de integração 

escolar/trabalho cívico benéfico à comunidade escolar, sendo da responsabilidade do professor 

titular a duração do mesmo. 
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PROFESSORES 

 

 O Professor Titular de Turma é o responsável imediato do processo educativo, em relação 

direta e permanente com os alunos e com os Pais/Encarregados de Educação dos mesmos; 

 Avisar a escola no caso de atraso ou ausência; 

 No caso de falta é obrigatório comunicar à coordenação de escola/agrupamento o motivo da 

falta (de véspera ou no próprio dia) e posteriormente justificá-la na secretaria do agrupamento; 

 Cumprir a escala de serviço aos recreios; 

 Incutir nos alunos as regras de funcionamento do espaço escolar; 

 Partilhar circulares, avisos, fotografias ou outras atividades; 

 Reunir com os E. E. para tratar de assuntos relacionados com o processo de 

ensino/aprendizagem; 

 Propor aos serviços competentes, a avaliação especializada, sempre que for necessário; 

 Será estipulado pelos professores titulares de turma o horário de atendimento aos pais. 

 

 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 

 Avisar a escola em caso de ausência ou atraso; 

 No caso de falta é obrigatório comunicar à coordenação de escola/agrupamento o motivo da 

falta (de véspera ou no próprio dia) e posteriormente justificá-la na secretaria do agrupamento; 

 Proceder à abertura e fecho das instalações; 

 Verificar a entrada e saída dos utentes e manter o portão da escola sempre fechado; 

 Verificar o funcionamento dos sistemas de aquecimento e elétrico; 

 A Assistente de serviço deverá fazer o levantamento do número de alunos e comunicar à 

cozinha até às 9h30; 

 Quando houver necessidade de administrar algum medicamento ao aluno, só poderá fazê-lo, 

perante um termo de responsabilidade do E. E. e anexar fotocópia da receita médica; 

 Iniciar o apoio aos alunos no refeitório pelas 12h; 

 Nos recreios as portas das salas de aulas deverão manter-se sempre fechadas para segurança 

e controlo dos alunos; 

 Devem assegurar a vigilância e segurança dos espaços que lhes estão destinados e fazer 

cumprir as regras, aos alunos; 

 Dar conhecimento por escrito de qualquer ocorrência no equipamento, edifício ou pessoal; 

 Após o recreio, deixar sempre as papeleiras/caixotes de lixo limpas; 

 Quem estiver de escala deverá manter limpos, sala de professores, pátio e casas de banho; 
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Atuação em caso de acidente 

Os professores, dinamizadores e/ ou Assistentes Operacionais comunicam de imediato com os 

serviços de emergência, assim como com os pais/ encarregados de educação do acidentado. Os 

dados dos cartões de saúde dos alunos constam no Processo Individual de cada aluno. Sempre que 

os encarregados de educação estiverem impedidos de acompanhar o seu educando ao Hospital/ 

Centro de Saúde, este acompanhamento será assegurado por uma Assistente Operacional da escola. 

A comunicação ao seguro escolar, quando o acidente ocorre no tempo das Atividades de 

Enriquecimento Curricular, também será da responsabilidade da escola. 
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6.3.9 Regimento dos Conselhos de Docentes 

 

I DEFINIÇÃO 

O Conselho de Docentes é a estrutura de orientação educativa que tem como finalidade 

articular todas as atividades pedagógicas e de integração ao nível do grupo/turma, organizar, 

acompanhar e avaliar as atividades a desenvolver com os alunos, com vista a promover a melhoria 

das condições de aprendizagem e a articulação escola-meio-família. 

 

II COMPOSIÇÃO 

1. Composição do Conselho de Docentes: 

a) Presidido pelo Coordenador de Escola; 

b) Coordenador das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) ou técnico de referência 

das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF); 

c) Todos os docentes titulares de turma, que exercem a competência disciplinar sobre os 

alunos; 

d) Quando se justifique, a composição do Conselho de Docentes pode integrar, ainda, outros 

membros, nomeadamente estruturas de coordenação e supervisão pedagógica e de orientação 

(e.g.; professores das AEC, professores de Educação Especial, professores de Inglês e professores de 

Apoio Educativo), sem direito a voto. 

 

III COMPETÊNCIAS 

1. Ao Conselho de Docentes compete: 

a) Analisar a situação dos grupos/turmas e identificar características específicas das 

crianças/alunos a ter em conta no seu processo de ensino e aprendizagem; 

b) Analisar problemas de integração das crianças/alunos e definir estratégias para sua 

superação; 

c) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo/orientações propostas; 

d) Articular as atividades dos docentes titulares de turma com as dos professores das 

AEC/técnicos de referência das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), designadamente 

no que se refere ao planeamento e coordenação de atividades interdisciplinares ao nível dos 

grupos/turmas; 

e) Coordenar com os docentes titulares a informação adequada, relativa ao processo de 

aprendizagem e avaliação das crianças/alunos, a disponibilizar aos encarregados de educação; 

f) Propor ações que estimulem o envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação (PEE) no 

percurso escolar das crianças/alunos, de acordo com os princípios definidos no Projeto de Turma e 

no Projeto Educativo; 

g) Proceder à avaliação das crianças/alunos de acordo com os critérios definidos assegurando 

a sua coerência e equidade, de acordo com a legislação aplicável; 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

253 

h) Pronunciar-se sobre todas as questões de natureza pedagógica e comportamental dos 

grupos/turmas; 

i) Analisar situações de crianças/alunos que ultrapassem o limite de faltas legalmente 

estabelecido ou incorram em excesso grave de faltas e ponderar a sua justificação ou 

injustificação; 

j) Analisar reclamações dos PEE, quando devidamente fundamentadas, relativas à avaliação 

final dos seus Educandos; 

k) Elaborar toda a documentação relativa ao adiamento de matrícula e à retenção/não 

aprovação dos Alunos; 

l) Sempre que solicitado, aconselhar o Coordenador nas seguintes situações: 

i) Acumulação de infrações disciplinares; 

ii) Assuntos de natureza disciplinar cuja gravidade justifique a apreciação e o parecer do 

Conselho. 

 

IV FUNCIONAMENTO 

1. Periodicidade 

O Conselho de Docentes reúne ordinariamente no início de todos os meses para tratar de 

assuntos de natureza pedagógica e, extraordinariamente, sempre que haja matéria que o 

justifique. 

 

2. Convocatória 

a) O Conselho de Docentes é convocado por correio eletrónico, com a antecedência mínima 

de quarenta e oito horas ou máxima de dez dias pelo Coordenador de Estabelecimento/Responsável 

de Estabelecimento; 

b) Da convocatória deverá constar a ordem de trabalhos, que deverá ser elucidativa do(s) 

assunto(s) a tratar e indicar o secretário nomeado; 

c) Quaisquer alterações ao dia e hora fixados devem ser comunicadas a todos os membros do 

Conselho, de forma a garantir o seu conhecimento oportuno. 

 

3. Quórum 

a) Este Conselho só pode deliberar quando esteja presente a maioria dos seus membros; 

b) Tendo por finalidade o registo de faltas, é elaborada em cada reunião uma folha de 

presenças. 

 

4. Atas 

a) De cada reunião do Conselho de Docentes será lavrada ata, em suporte próprio, contendo o 

resumo dos assuntos tratados, deliberações tomadas e o resultado de votações, sendo assinada pelo 

Secretário e Coordenador de Escola; 
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b) Nos casos em que o órgão assim delibere, a ata será lida e aprovada na reunião a que 

disser respeito. 

 

5. Secretariado 

a) O secretário de cada reunião é nomeado pelo Coordenador de Escola; 

b) A função de secretário será exercida pelos membros efetivos do Conselho de Docentes em 

regime de rotatividade. 

 

6. Deliberações e votações 

a) As decisões do Conselho de Docentes de avaliação devem resultar do consenso dos 

docentes que o integram, admitindo-se o recurso ao sistema de votação quando se verificar a 

impossibilidade de obtenção desse consenso; 

b) No caso do recurso à votação todos os membros do Conselho de Docentes devem votar, 

salvo se estiver legalmente impedido de o fazer, não havendo lugar a abstenção; 

c) As deliberações do Conselho de Docentes são tomadas por maioria de votos dos membros 

presentes, tendo o Presidente do Conselho de Docentes voto de qualidade em caso de empate; 

 

V VIGÊNCIA DO REGIMENTO 

O presente Regimento tem a vigência de três anos, podendo, no entanto, ser revisto 

anualmente, se o Conselho Pedagógico assim o entender. 
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6.3.10 Regime de Funcionamento da Biblioteca Escolar (BE) 

 

Capítulo I - Organização e equipa da BE 

1 - Professor bibliotecário 

O professor bibliotecário é nomeado pelo Diretor, segundo a Portaria n.º 756/2009, de 14 de 

julho. 

 

2 - Equipa educativa 

O professor bibliotecário é o coordenador da biblioteca escolar e único elemento. Por falta de 

recursos humanos, não há nenhuma equipa educativa constituída e nem assistente operacional 

especificamente para a biblioteca. 

 

3 - Pessoal voluntário 

O pessoal voluntário será constituído por alunos ou outros elementos da comunidade 

educativa que manifestem vontade de colaborar nas atividades da BE. Os elementos voluntários só 

poderão exercer qualquer atividade depois de estarem devidamente autorizados pela direção do 

agrupamento. Estes elementos serão sempre introduzidos e acompanhados pelo coordenador da BE.  

 

4 - Unidades Funcionais 

São consideradas iniciativas fundamentais na atividade da BE, e deste modo unidades 

funcionais, as seguintes áreas:  

- Organização permanente do fundo documental;  

- Animação da BE/CRE;  

- Edição e publicação de informação (jornal, vídeo, áudio, Internet...);  

- Apoio à atividade de pesquisa e produção de materiais. 

Desde que propostos pelo coordenador da BE e aprovados pelo Conselho Pedagógico, poderão 

sempre ser propostas outras iniciativas de projeto.  

 

5 - Orçamento 

 Tendo em vista a realização de despesas de funcionamento e de despesas de investimento na 

atualização do fundo documental e dos equipamentos, o coordenador da BE proporá anualmente, à 

Direção, uma dotação orçamental própria para este serviço de apoio educativo. 

O financiamento da BE será feito de acordo com a legislação em vigor. 

 

Capítulo II - Organização e gestão documental 

6 - Política de Desenvolvimento da Coleção 

A fim de promover o crescimento racional e coerente do fundo documental e contribuir para 

uma justa e equilibrada atribuição dos recursos financeiros, a seleção de documentos a adquirir 

deve ser feita de acordo com os seguintes critérios:  
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- as necessidades e especificidade da Escola em termos de planos curriculares, níveis de 

ensino e projetos educativos e pedagógicos;  

- a coleção existente;  

- a taxa de utilização dos recursos;  

- os interesses e preferências dos utilizadores e a sua diversidade cultural;  

- a diversidade temática do fundo documental, integrando equilibradamente as diferentes 

áreas disciplinares, as obras de referência e a literatura, cuja percentagem deve aproximar-se dos 

50%;  

- a variedade de formatos e suportes, nomeadamente, livros, revistas, jornais, vídeos, CD 

áudio, DVD e CD-ROM;  

- o orçamento existente;  

- o número de alunos da Escola, devendo considerar-se como horizonte dispor de 10 

documentos por aluno;  

- o espaço disponível na Biblioteca.  

 

A seleção de documentos deverá basear-se nas propostas elaboradas pelos Departamentos 

Curriculares, Conselho Pedagógico, sugestões dos utilizadores e do coordenador BE. Compete ao 

professor bibliotecário, em articulação com a Direção, decidir em última instância a aquisição de 

documentos.  

Todos os documentos adquiridos pela Escola devem receber o adequado tratamento técnico 

na Biblioteca e ficarem acessíveis através do seu catálogo. Os documentos adquiridos devem situar-

se na Biblioteca sem prejuízo de haver requisições a médio e longo prazo, para outros espaços 

físicos da Escola, devidamente justificadas.  

Pelo menos de dois em dois anos, o professor bibliotecário, deve proceder a uma avaliação do 

fundo documental (conservação e restauro de obras e desbaste da coleção). O professor 

bibliotecário reserva-se o direito de recusar ofertas documentais que se encontrem desatualizadas, 

deterioradas e/ou não satisfaçam os critérios de seleção acima descritos.  

 

 

Capítulo III - Utilização 

7 - Condição de acesso 

Têm acesso ao centro de recursos todos os cidadãos interessados nos seus serviços, embora 

este atenda prioritariamente os membros da sua comunidade escolar e os utentes da rede de 

bibliotecas à qual pertence ou venha a pertencer. 

 

8 - Serviços e direitos de utilização 

8.1 - Os serviços a prestar pela BE desenvolvem-se nas diferentes áreas funcionais de acordo 

com os objetivos definidos no quadro orgânico da BE, sendo os seguintes: 
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8.1.1 - área de atendimento 

Serviço de atendimento;  

Serviço de empréstimo; 

 

8.1.2 - biblioteca 

Consulta interna do fundo documental (obras de referência; fundo pedagógico; fundo 

literário; fundo local e fundo técnico-científico); 

Consulta de publicações periódicas (jornais e revistas); 

Promoção de atividades culturais, de animação e de difusão de informação;  

 

8.1.3 - área de consulta multimédia 

Utilização de computadores incluindo acesso à Internet. 

Utilização de fontes de informação; 

 

8.1.4 - área de consulta audiovisual 

Serviço de consulta áudio e vídeo. 

 

8. 2 – Enquanto utentes, os membros da comunidade escolar têm os seguintes direitos: 

- usufruir de todos os serviços prestados pela BE; 

- consultar livremente o catálogo do fundo documental existente; 

- aceder livremente aos documentos que pretendem consultar (ler, ouvir, visionar ou 

requisitar para empréstimo); 

- participar em todas as atividades promovidas pela BE; 

- apresentar críticas, reclamações, propostas ou sugestões: 

- utilizar o espaço para feitura de trabalhos, mesmo que não necessite de consultar ou utilizar 

o material existente na BE. 

 

9 - Formas e regras específicas de consulta 

A consulta deve ter como objetivo principal a realização de trabalhos ou pesquisas 

direcionadas para a execução de projetos e atividades educativas e formativas. 

A globalidade dos fundos e dos recursos existentes serão disponibilizados de acordo com o 

princípio do livre acesso às prateleiras. 

9.1 – São possíveis três formas de consulta: 

- consulta presencial ou interna; 

- consulta externa, na sala de aula ou noutros espaços da escola; 

- consulta domiciliária. 
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9.2 – Regras específicas de consulta interna 

As regras que a seguir se estabelecem aplicam-se, quer a utilizadores individuais, quer 

coletivos. 

A utilização da BE por grupos coletivos (turmas ou outros) é possível mediante marcação 

prévia com a antecedência mínima de um dia ou, no caso de haver disponibilidade, no próprio dia.  

Quando a marcação é feita para uma turma ou para um grupo específico de alunos, esta deve 

ser acompanhada de linhas orientadoras do trabalho a realizar no espaço BE. 

A obrigatoriedade de presença e acompanhamento por parte do professor só se verificará 

aquando da presença da turma.  

 O(s) aluno(s) de uma turma deverá/deverão poder frequentar o espaço BE, com uma tarefa 

específica definida pelo professor e durante um determinado tempo, mesmo não sendo 

acompanhados pelo mesmo. 

 

9.2.1 – biblioteca 

Após a consulta os documentos devem ser colocados no carrinho reservado para o efeito e 

nunca nas estantes donde foram tirados. 

Para efeitos estatísticos, será exigido o preenchimento de uma ficha, com a descrição 

bibliográfica das obras que se pretenda consultar. 

Em nenhum caso é permitida a saída da biblioteca de obras de referência e de outras obras 

devidamente assinaladas. 

 

9.2.2 – área de consulta multimédia 

Neste espaço estarão ao dispor dos utentes vários computadores. Estes equipamentos 

destinam-se à execução de trabalhos em diversas aplicações informáticas, à pesquisa de 

documentos em suporte multimédia e ao acesso à Internet.  

A utilização do computador para jogos online só será permitida se estes estiverem 

relacionados com os conteúdos programáticos das várias áreas curriculares. 

O acesso aos computadores processa-se por marcação (no próprio dia ou no anterior). 

Só é permitida a presença, no máximo, de dois a três utilizadores por computador. 

É exigido o total respeito pelo cumprimento das instruções de funcionamento, devendo ser 

comunicada, de imediato, qualquer anomalia verificada no material ou no sistema informático. 

A utilização por alunos de plataformas de comunicação bidirecional síncrona (do tipo 

Messenger, MSN) e “Chat” só poderá ser efetuada em contexto de formação ou de desenvolvimento 

de projetos desde que estes estejam acompanhados por um docente, ou por um formador. 

 

9.2.3 – espaço audiovisual 

Este espaço é de livre acesso. 

Os procedimentos de requisição de material audiovisual são semelhantes aos definidos para a 

biblioteca. 
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O uso deste espaço determina a utilização de auscultadores de modo a não perturbar o 

funcionamento geral da BE. 

 

9.3 – Regras específicas de consulta externa 

A consulta externa resulta da requisição de uma ou mais obras do fundo documental para 

apreciação num órgão ou serviço escolar, ou ainda nas salas de aula. A requisição será feita nos 

moldes da consulta domiciliária, caso as necessidades de apreciação ou análise dos documentos 

envolvam uma maior duração da parte do utilizador, ou através de um procedimento de consulta de 

curta duração. Neste último caso, os documentos consultados deverão ser entregues no próprio dia 

da requisição. 

 

9.4 – Regras específicas de consulta domiciliária 

Podem requisitar-se para leitura domiciliária todos os fundos da BE, à exceção de obras de 

referência, obras especiais ou ainda os documentos que integrem eventuais exposições.  

Para a requisição da leitura em questão, é solicitado o preenchimento de um impresso 

próprio.  

A requisição não pode exceder o período de 5 dias úteis (caso dos livros e vídeos recreativos), 

sendo o mesmo renovável por igual tempo. 

Para consulta domiciliária pode requisitar-se uma obra, independentemente do tipo de 

suporte requisitado. No caso de se tratar de professores da escola, o número de documentos a 

requerer poderão ser no máximo cinco. Em qualquer dos casos, alguma requisição posterior só 

poderá ser efetuada após, ou mediante, a entrega dos documentos anteriormente cedidos. 

 

10 - Funcionamento do serviço 

10.1 – A BE funciona de acordo com o calendário do ano escolar que decorre entre setembro e 

julho de cada ano. 

 

10.2 – O horário de funcionamento semanal é afixado anualmente no início do ano letivo e 

deve cumprir as seguintes condições: 

- abertura de 2.ª a 6.ª feira; 

- estar aberto em alguns períodos do almoço e alguns períodos de recreio; 

 

10.3 – Enquanto utentes, os membros da comunidade escolar têm os seguintes deveres: 

- Cumprir as normas estabelecidas no presente regulamento; 

- Manter em bom estado de conservação os documentos que lhe forem facultados, bem como 

fazer bom uso das instalações e dos equipamentos; 

- Preencher os impressos que lhe sejam entregues para fins estatísticos, de informação e de 

gestão; 
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-Cumprir o prazo estipulado para a devolução dos documentos requisitados para leitura 

domiciliária; 

- Indemnizar a BE pelos danos ou perdas que forem da sua responsabilidade; 

- Cumprir as indicações que lhe forem transmitidas pelo professor bibliotecário. 

 

11 - Avisos, proibições e atos ilícitos 

11.1 – Para acesso à BE é expressamente proibida a entrada de alimentos, de telemóveis e 

mochilas, assim como de qualquer outro material, ou bem, não estritamente necessário para 

consulta e/ou para o trabalho a efetuar. 

 

11.2 – Nos vários espaços de consulta será requerido aos utilizadores o cumprimento das 

regras de circulação e de manutenção estabelecidas e/ou afixadas, sendo-lhes exigido ainda o 

absoluto silêncio no espaço destinado à leitura individual.  

 

11.3 – Não é permitida a requisição de obras para leitura domiciliária durante a última 

semana de aulas do ano letivo, até ao início do ano letivo seguinte. 

11.4 – O comportamento incorreto, assim como os atos que forem considerados ilícitos 

(tentativa de roubo, danificação de qualquer material e obras), implicam a perda de todos os 

direitos de utilização da BE. 

 

11.5 – No caso de se verificar extravio, ou dano irreversível, de qualquer material, 

equipamento ou recurso da parte do utilizador, este será responsável pelos encargos financeiros 

inerentes aos prejuízos provocados. 

 

11.6 – Com vista a garantir o bom funcionamento dos recursos existentes são interditas 

alterações na configuração de qualquer programa informático, assim como nos ficheiros instalados.  

 

11.7 – Se o utente exceder os prazos estabelecidos para qualquer empréstimo será avisado 

para a necessidade de efetuar a devolução dos documentos em sua posse com a maior brevidade 

possível. A falta na devolução destes documentos traduzir-se-á numa suspensão de empréstimos por 

período igual ao dobro do tempo verificado em atraso. Ultrapassados 45 dias após o limite do 

período de requisição, a BE considerará a obra como perdida e diligenciará a sua reposição, 

cabendo ao leitor o pagamento da importância devida. 

 

11.8 – O não cumprimento das orientações dadas pelo coordenador da BE determina: 

Ordem de saída da BE até ao final do dia em que se verificou a ocorrência; 

Participação da ocorrência à Direção consoante a natureza e a gravidade das situações para 

eventual procedimento disciplinar; 
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11.9 – Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo professor bibliotecário 

ou superiormente, sob proposta do mesmo. 

 

Capítulo IV - Disposições finais 

O presente regime de funcionamento deve ser divulgado a toda a comunidade escolar, no 

início de cada ano letivo. 

O desrespeito pelas normas deste regimento pode acarretar a aplicação de medidas 

educativas disciplinares previstas no Regulamento Interno de Escola, em especial a suspensão do 

direito de frequência da BE. 
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6.3.11 Regimento do Conselho Administrativo 

 

De acordo com os artigos 36.º, 37.º, 38.º e 39.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

com as alterações introduzidas pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro, e 

pelo artigo 37.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, elabora-se este regimento definindo 

as respetivas regras de organização e de funcionamento do Conselho Administrativo, nos termos 

fixados na lei e em conformidade com o Regulamento Interno. Sendo este regimento elaborado ou 

revisto nos primeiros 30 dias do mandato do órgão ou estrutura a que respeita, cumpre, nesta data, 

submetê-lo à aprovação do respetivo órgão, a fim de ser parte integrante do Regulamento Interno 

do Agrupamento. 

 

1  - Definição  

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira da 

escola, nos termos da legislação em vigor. 

 

2 - Composição 

2.1. O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 

a) O Diretor, que preside; 

b) A Subdiretora por ele designado para o efeito; 

c) A Coordenadora Técnica dos serviços de administração escolar, ou quem o 

substitua. 

2.2.A Chefe dos Serviços de Administração Escolar exerce a função de secretária. 

 

3 - Competências 

3.1. Sem prejuízo das competências que lhe são conferidas por lei ou regulamento interno, 

compete ao Conselho Administrativo: 

3.1.1. Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas 

orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

3.1.2. Elaborar o relatório de contas de gerência; 

3.1.3. Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a 

cobrança de receitas e verificar a legalidade da gestão financeira do Agrupamento;  

3.1.4. Zelar pela atualização do cadastro patrimonial; 

3.1.5. Estabelecer as regras administrativas da gestão escolar; 

3.1.6. Disponibilizar a informação necessária ao Conselho Geral, considerando as 

competências deste órgão. 

 

4 - Funcionamento 

4.1. Comparecer com pontualidade às reuniões do Conselho Administrativo; 

4.2. Desempenhar conscientemente as tarefas que lhe são confiadas; 
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4.3. Participar na discussão e votação dos assuntos agendados; 

4.4. Contribuir, pela sua diligência, para a eficácia das tarefas incumbidas a este órgão. 

 

5 - Reuniões 

5.1. O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que o Presidente do órgão o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer 

dos restantes membros. A reunião ordinária poderá realizar-se por razões excecionais.  

5.2. As matérias tratadas nas reuniões ordinárias são as que Administrativo e Financeiro, 

considerando-se, que a convocatória e a ordem de trabalhos serão definidas tendo em conta as 

mesmas.  

5.3. As reuniões extraordinárias são convocadas com 48 horas de antecedência, devendo a 

convocatória ser acompanhada da ordem de trabalhos. A aprovação da proposta de orçamento, a 

aprovação da conta de gerência da escola e a elaboração e a aprovação da conta de gerência 

relativa à ação social escolar são assuntos tratados em reuniões extraordinárias do Conselho 

Administrativo expressamente convocadas para esse fim.  

5.4. Dada a natureza da Composição do Conselho Administrativo, não é necessário reduzir a 

escrito as convocatórias das reuniões, constando a ordem de trabalho na ata da respetiva reunião.  

5.5. O Conselho Administrativo delega as competências de autorização de realização de 

despesas, e respetivo pagamento, e de verificação dos requisitos de legalidade, no Presidente ou 

em quem fizer as suas vezes, nos seguintes termos:  

a) despesas mensais com remunerações certas e permanentes e outros abonos do 

pessoal docente vinculado ao Agrupamento de Escolas;  

b) despesas mensais com a aquisição de bens ou prestação de serviços já 

contratualizadas ou protocoladas;  

c) despesas mensais com a aquisição de bens ou prestação de serviços.  

5.6. A autorização de realização das despesas abaixo indicadas, e respetivo pagamento, serão 

objeto de deliberação do Conselho Administrativo:  

a) despesas supervenientes com remunerações e outros abonos do pessoal docente 

resultantes, nomeadamente, de novas contratações, mudanças de índice remuneratório 

ou serviço extraordinário;  

b) celebração de novos contratos ou protocolos para a aquisição de bens ou 

prestação de serviços;  

c) despesas com a aquisição de bens ou prestação de serviços, e com a aquisição 

de equipamentos ou com a sua reparação.  

5.7. O Conselho Administrativo delega a competência de fiscalizar a cobrança de receitas e 

de verificação dos requisitos de legalidade na Coordenadora dos Serviços de Administração Escolar, 

bem como a de ratificar as reconciliações bancárias das contas da escola. 
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6 - Sistema de Votação  

6.1. As deliberações são tomadas por votação nominal e far-se-á por braço levantado;  

6.2. As deliberações são tomadas por maioria simples de votos;  

6.3. Os membros do Conselho Administrativo podem fazer constar da ata o seu voto de 

vencido e a respetiva fundamentação.  

 

7 - Atas das Reuniões  

7.1. De cada reunião será lavrada uma ata informaticamente.  

7.2. As atas são lidas e submetidas a aprovação no início da reunião seguinte, sendo assinadas 

por todos os membros presentes, podendo, se necessário, ser acrescentado adendas às mesmas;  

7.3. A elaboração da ata será da responsabilidade da Coordenadora Técnica dos Serviços de 

Administração Escolar;  

7.4. Todas as atas são acompanhadas com os relatórios e mapas que refletem as contas 

respeitantes ao mês a que reportam; 

7.5. As atas serão assinadas por todos os membros do Conselho Administrativo;  

7.6. As faltas às reuniões do Conselho Administrativo serão registadas em ata, devendo ser 

justificadas nos termos da Lei.  

 

8 - Convite a Outros Elementos  

8.1. O Conselho Administrativo pode convocar para a reunião, sem direito a voto, a 

Tesoureira, outros Assistentes Técnicos dos Serviços Administrativos ou membros da Direção;  

8.2. As convocatórias referidas no ponto anterior devem ser comunicadas a esses elementos 

com uma antecedência mínima de 48 horas, respeitando-se o mencionado no ponto 5.4.  

 

9 - Decisões Inadiáveis  

As decisões inadiáveis resultantes de situações imprevistas podem ser tomadas pelo 

Presidente ou Vice-Presidente do Conselho Administrativo que as levará a ratificação na reunião 

imediatamente seguinte do Conselho Administrativo. 

 

10 - Duração do Mandato  

O mandato dos membros deste Conselho Administrativo tem a duração correspondente à 

duração do mandato do Diretor.  

 

11 - Deliberações  

11.1. As deliberações do Conselho Administrativo podem ser tomadas por unanimidade ou por 

maioria dos seus membros, sendo, neste último caso, obrigatoriamente registado em ata o 

resultado da votação.  
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11.2. Quando seja exigível maioria absoluta e esta não se forme, nem se verifique empate, 

procede-se imediatamente a nova votação e, se aquela situação se mantiver, adia-se a deliberação 

para a reunião seguinte, na qual a maioria relativa é suficiente.  

 

12 - Omissão  

Nos casos omissos no presente Regimento, prevalecerá a decisão dos membros do Conselho 

Administrativo, respeitando os normativos em vigor.  

 

13 - Alteração ao Regimento  

13.1. Qualquer membro deste Conselho pode propor alterações ao presente Regimento.  

13.2. As alterações ao Regimento são aprovadas por maioria simples dos membros do 

Conselho Administrativo.  

 

14 - Revisão do Regimento do Conselho Administrativo  

14.1. O presente Regimento entra em vigor assim que seja aprovado pelo Conselho Geral e 

deverá ser revisto no início do mandato dos Órgãos de Gestão da Escola ou quando a legislação 

assim o indique;  

14.2. Do Regimento em vigor, existirá um original autenticado com as assinaturas de todos os 

membros, guardado no arquivo dos Serviços Administrativos.  

 

Anexo 1 

O presente anexo do Regimento do Conselho Administrativo trata da matéria a debater nas 

reuniões ordinárias e extraordinárias deste órgão e que deve ser devidamente reproduzida nas 

respetivas atas. 

 

Primeiro - Matérias gerais  

A - Requisição de Fundos de Pessoal e Plano de Aplicação das Verbas Requisitadas ao OE.  

B - Requisição de Fundos de Material e Plano de Aplicação das Verbas Requisitadas ao Estado.  

C - Ação Social Escolar e Mapa de Análise Financeira.  

D - Balancete Mensal Global.  

E - Documentos de Receita e de Despesa do Mês Anterior.  

F - Conferência dos Livros de Escrituração dos Movimentos da Conta Geral da Escola.  

G - Conferência dos Livros de Escrituração dos Movimentos da Conta da ASE da Escola.  

H - Reconciliações Bancárias.  

I - Cessação ou Denúncia dos Contratos do Pessoal Contratado a Termo e Cessação de Funções 

do Pessoal do Quadro em Regime CTFPTI ou em Regime de Nomeação Definitiva.  

J - Autorizações Passadas à Tesoureira para proceder aos Pagamentos do Mês dentro das 

Normas Gerais Estabelecidas e para preparar as Transferências de Verbas.  

L - Aquisição de Livros de Cheques e Cheques Anulados.  
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M - Registo de Progressões na Carreira dos Trabalhadores da Escola.  

N - Referência, Descrição e Justificação das Guias de Reposição.  

O - Leitura e Registo dos Ofícios, Despachos, Ordens de Serviço e Informações deste Órgão ou 

da Direção da Escola relevantes para os trabalhos do Conselho Administrativo.  

P - Verbas Disponibilizada pelo Gabinete Financeiro para o Orçamento da Escola.  

Q - Transferências de Verbas da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

R – Transferências Excecionais de Verbas para a Conta da Escola.  

S - Registo e Fundamentação de todas as Transferência de Verbas entre Rubricas do 

Orçamento. 

T - Documentos de Trabalho produzidos pelo Conselho Administrativo. 

U - Outros. 

 

Segundo - Pagamentos Excecionais  

A - Pagamento de Horas Extraordinárias. 

B - Pagamentos aos Trabalhadores Aposentados.  

C - Pagamentos nos Dias Feriados.  

D - Pagamentos dos Professores em Regime de Contrato a Termo, com as indicações: 

renovação do contrato, se for caso disso, tipificação do recrutamento, data do contrato, número de 

horas letivas e índice de vencimento.  

E - Suplementos Remuneratórios.  

F - Transportes. 

 

Terceiro - Processos de Aquisição de Bens e Serviços  

A - Aquisição de Bens Fora dos Acordos Quadro.  

B - Aquisição de Serviços Fora dos Acordos Quadro.  

C - Aquisição de Bens ao Abrigo dos Acordos Quadro.  

D - Aquisição de Serviços ao Abrigo dos Acordos Quadro.  

E - Outros.  

 

Quarto - Procedimentos de Supervisão e Controlo  

Nas atas das reuniões do Conselho Administrativo devem constar todos os trabalhos que este 

órgão produziu relativos ao controlo e supervisão administrativa e financeira da escola.  

 

Quinto - Reuniões Extraordinárias  

A matéria a debater nas reuniões extraordinárias deste órgão e que deve ser devidamente 

reproduzida nas respetivas atas, abarcará o seguinte:  

A – Aprovação da proposta de Orçamento.  

B - Aprovação da conta de gerência da Escola 
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C - Protocolo: Anexar à ata uma cópia do relatório da Conta de Gerência apresentada ao 

Conselho Geral, bem como uma cópia da deliberação deste Conselho.  

D - Regimento Administrativo e Financeiro da Escola: alterações e emendas. 
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6.3.12 Regimento das Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

Com base no Despacho n.º 12591/2006, de 16 de junho, e no sentido de proceder à 

planificação e organização das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) estabeleceu-se uma 

parceria entre o Agrupamento de Escolas de Alcabideche e a Câmara Municipal de Cascais (CMC) - 

entidades promotoras, a Junta de Freguesia de Alcabideche (JFA) e a Cooperativa Torreguia 

entidades parceiras.  

As AEC foram selecionadas de acordo com os objetivos definidos no Projeto Educativo do 

Agrupamento, garantindo tempos pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens 

associadas a aquisições das competências básicas, tais como a Música, a Dança, as Expressões 

Plásticas e a Atividade Física e Desportiva.  

O presente documento constitui um instrumento regulador do funcionamento das AEC que 

decorrem nas escolas do 1.º Ciclo deste agrupamento. Dele resultam algumas regras e normas 

basilares e fundamentais ao bom funcionamento das AEC.  

 

1. Horário semanal das AEC  

O horário das AEC é elaborado anualmente pela escola em articulação com as entidades 

promotoras e as entidades parceiras. Este, respeita por um lado, as diretrizes da tutela em relação 

aos tempos semanais a dedicar a cada uma das atividades previstas. E, por outro lado, reflete a 

dinâmica e o projeto de cada escola do 1.º Ciclo.  

 

2. Utilização dos materiais e equipamentos  

Os materiais a utilizar nas AEC são disponibilizados pelo Agrupamento. A escola 

disponibilizará os equipamentos existentes para o desenvolvimento das atividades. 

 

3. Espaços a utilizar  

As atividades são desenvolvidas nas instalações da escola e devem ser geridas de acordo com 

um horário e âmbito das mesmas.  

 

4. Acompanhamento dos alunos na deslocação entre os diferentes espaços  

Em período de AEC, as deslocações entre os diferentes espaços deverão ser asseguradas pelos 

professores/dinamizadores das AEC. Ao sinal de cada toque, a turma deverá aguardar pelo 

professor responsável da área a lecionar, à entrada do respetivo bloco. Só é permitida a entrada 

dos alunos nos diferentes espaços, quando acompanhados pelo respetivo professor. No final de cada 

atividade, o professor deverá garantir que o espaço está nas mesmas condições em que o encontrou 

fomentando, junto dos alunos, valores de cidadania e de respeito pelos espaços e materiais da 

escola.  
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5. Programação e Avaliação das AEC  

Mensalmente - através das reuniões da Equipa de Enriquecimento Curricular, reuniões estas 

onde poderá estar presente um ou mais professores titulares de turma e/o coordenador de 

estabelecimento;  

 Trimestralmente - no final de cada período escolar, com a participação dos parceiros;  

Sempre que se ache conveniente, serão utilizados instrumentos de avaliação construídos quer 

pela entidade parceira, quer pela escola.  

 

6. Projetos  

Os projetos a desenvolver no âmbito das AEC devem decorrer quer do Projeto Educativo do 

Agrupamento, quer do Projeto Curricular de Escola e/ou Turma e o seu desenvolvimento, pode ser 

definido em dois âmbitos: 

a) Em tempo letivo;  

b) No tempo destinado às AEC. 

 

7. Vigilância dos Recreios e Supervisão  

Durante os períodos em que ocorre um cruzamento do horário letivo com o horário de AEC, a 

vigilância dos recreios é feita de forma partilhada entre os professores supervisores e os 

professores/dinamizadores das AEC. Consequentemente, cada escola deverá proceder à 

distribuição dos professores/dinamizadores pelos tempos de intervalo onde é necessário fazer a 

vigilância dos recreios, mencionado o nome dos professores e o dia em que lhes fica incumbida esta 

tarefa.  

 

8. Atuação em caso de falta de professores intervenientes nas AEC  

Em caso de falta de professores/dinamizadores das AEC, os alunos serão distribuídos pelos 

restantes professores/dinamizadores das AEC. 

 

9. Desistências e faltas  

As desistências de frequência das AEC por parte dos alunos devem ser comunicadas à escola, 

por parte do encarregado de educação com um mínimo de oito dias de antecedência.  

Um aluno que não pretenda frequentar as AEC em determinado dia, deve trazer essa 

informação escrita e assinada pelo respetivo encarregado de educação, sem a qual não poderá 

abandonar a escola antes do horário previsto para a conclusão das mesmas.  

Todas as faltas deverão ser comunicadas por escrito, pelo encarregado de educação do aluno. 

O encarregado de educação deve justificá-las previamente no caso destas estarem previstas. Nos 

restantes casos, o justificativo deverá ser entregue até ao terceiro dia útil subsequente à 

verificação da falta. As faltas serão consideradas injustificadas sempre que o comprovativo não 

tenha sido apresentado ou sempre que o mesmo seja apresentado fora do prazo. As faltas 
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injustificadas, ou os comprovativos que não sejam válidos, serão comunicados aos pais pelo 

professor titular de turma.  

 

10. Saída dos alunos das atividades/regresso a casa  

A escola deve ter conhecimento prévio dos alunos que regressam a casa sozinhos e dos que 

vão acompanhados, devendo estar igualmente informada acerca da pessoa que acompanhará o 

aluno. Estas informações e outras deverão constar no boletim de inscrição dos alunos nas AEC.  

 

11. Limpeza das instalações  

A limpeza das instalações da escola no decorrer das AEC será feita pelas assistentes 

operacionais. Após o término das AEC será feita por parte de funcionários assalariados contratados 

pela entidade parceira.  

 

12. Encerramento da escola  

O fecho das instalações da escola, no final das atividades, é assegurado funcionários 

assalariados contratados, ou pelos professores que se encontrem na escola. Em caso de falta 

imprevista destes elementos, a escola será encerrada pelo professor supervisor ou por um 

assistente operacional da escola.  

 

13. Atuação em caso de acidente  

Os professores/dinamizadores e/ou as assistentes operacionais comunicam de imediato com 

os serviços de emergência, caso seja um ferimento que necessite de observação e tratamento 

médico. Simultaneamente, deverão ser informados os pais e/ou encarregados de educação do aluno 

acidentado. Para tal, estão disponíveis em cada escola os contactos dos encarregados de educação 

de cada turma/aluno, bem como os cartões de saúde dos mesmos. Sempre que os encarregados de 

educação estiverem impedidos de acompanhar o seu educando ao hospital/centro de saúde, este 

acompanhamento será assegurado por um professor ou por um assistente operacional da escola. A 

comunicação ao seguro escolar, quando o incidente ocorre no tempo das AEC, será da 

responsabilidade da escola.  

 

14. Normas gerais de funcionamento  

Todos os elementos da escola devem ser assíduos e pontuais, devendo a pontualidade ser 

respeitada tanto à entrada como à saída dos locais de trabalho.  

O início e o fim das aulas e intervalos são assinalados por toque de campainha; 

Após o toque de entrada, os alunos deverão dirigir-se para a entrada do bloco correspondente 

à sala onde vão decorrer as atividades. A entrada nas salas far-se-á apenas na presença de um 

professor. 

Sempre que necessitarem, os alunos só podem voltar para casa quando acompanhados de 

familiares ou de pessoas devidamente autorizadas. 
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No início de cada turno haverá uma tolerância de 10 minutos, extensível a alunos e a 

professores. Contudo, esta tolerância não deve ser utilizada sistematicamente. 

 Nos intervalos, os alunos deverão abandonar as salas e só deverão regressar depois do toque 

que assinala o fim do intervalo. 

Nas entradas e saídas da sala assim como nos corredores, devem evitar-se atitudes 

desadequadas. 

Antes do toque de saída, o professor e os alunos deverão garantir que a sala fique limpa e 

arrumada.  

 

15. Medidas Educativas Disciplinares  

Quando o comportamento do aluno perturbar o funcionamento das atividades escolares e das 

relações na comunidade educativa, será objeto de intervenção, sendo passível de aplicação de 

medidas educativas disciplinares.  

As medidas educativas disciplinares têm finalidades pedagógicas e preventivas de acordo com 

o Decreto-Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e serão as seguintes:  

a) Advertência ao aluno/advertência comunicada ao encarregado de educação;  

b) Repreensão registada em Relatório de Incidente e comunicada ao encarregado de 

educação;  

c) Ao terceiro Relatório de Incidente é constituído um processo, enviado posteriormente à 

Sede do Agrupamento;  

d) Atividades de integração na comunidade educativa;  

e) Suspensão da frequência da escola (maiores de 10 anos).  

 

Nas Atividades de Enriquecimento Curricular aplicam-se as medidas educativas disciplinares 

referidas no ponto anterior a), b), c) e d) e, de acordo com o Regulamento Interno definido entre 

as Escolas e as respetivas Parcerias, acrescentam-se as seguintes:  

f) Suspensão da frequência das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), para alunos 

com idade igual ou superior a 8 anos, até cinco dias úteis, que deverá ser consensual entre o 

coordenador da escola e a equipa de coordenação das AEC;  

g) Em caso de reincidência, aplica-se a suspensão total da frequência das AEC.  

 

Nas situações descritivas de Relatório de Incidente aplicam-se as seguintes nomenclaturas:  

Pouco Grave – três incidências implicam serviço cívico comunitário;  

Grave – duas incidências implicam a suspensão da frequência das atividades letivas para 

maiores de dez anos e a frequência das AEC para maiores de oito anos por um período de um dia;  

Muito Grave – uma incidência implica a suspensão da frequência das atividades letivas para 

maiores de dez anos e a frequência das AEC para maiores de oito anos por um período de três dias. 
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A reincidência no não cumprimento das normas definidas nas Medidas Educativas Disciplinares 

do Regulamento Interno implica, no período das AEC, a suspensão parcial ou total das mesmas. 
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 6.3.13 Regimento das Atividades de Animação e de Apoio à Família 

 

1. Os Jardins de Infância proporcionam às crianças, entre as 8h00 e as 9h00 e a partir das 

15h00 até às 19h00, uma componente de animação (AAAF), comparticipada pelas famílias. 

2. As atividades desenvolvidas são dinamizadas por um animador em articulação com as 

educadoras de infância que fazem a sua supervisão. 

3. As propostas desenvolvidas na AAAF são definidas pelo Agrupamento em articulação 

pedagógica com as entidades parceiras. 
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6.3.14 Regimento de Refeitório 

 

1. Antes de irem para o refeitório, os alunos deverão ir à casa de banho lavar as mãos e fazer 

as suas necessidades, porque durante a refeição não o poderão fazer, salvo raras exceções. 

2. Os alunos deslocam-se para o refeitório em fila e acompanhados pelo professor. O 

professor só se retira do refeitório após os alunos estarem todos sentados nos respetivos lugares. 

3. Cada aluno tem um lugar específico no refeitório, que deverá manter ao longo do ano 

letivo, a não ser, em situações especiais, que o adulto entenda que deverá mudar. 

4. Os alunos devem falar baixo e não se podem levantar do lugar. Se precisarem de algo, 

deverão levantar o braço solicitando ajuda às assistentes operacionais. 

5. Os alunos que não tiverem um comportamento adequado no refeitório serão advertidos: na 

primeira vez, oralmente; na segunda, com recado na caderneta e na terceira, serão impedidos de 

comer no refeitório. 

6. É obrigatório que o aluno coma a refeição completa (sopa, prato principal e sobremesa) e 

não pode sair do lugar sem terminar a referida refeição. 

7. Os alunos que não gostam ou não podem comer a comida do refeitório deverão trazer a 

comida de casa, devidamente acondicionada num termo, pois não é feito aquecimento da refeição 

no refeitório/escola. 

8. Nas situações em que se opte por trazer o termo, o encarregado de educação deverá 

assumir a inteira responsabilidade pela qualidade e acondicionamento da comida que envia, 

assinando um documento para o efeito (termo de responsabilidade). 

9. Os alunos, que por motivos de saúde tenham restrições alimentares, deverão entregar na 

escola uma declaração médica. 

10. Os alunos, que por motivos religiosos ou outros tenham restrições alimentares, deverão 

informar a direção da escola através de carta ou email.  

11. Depois de completarem a refeição, os alunos devem aguardar até que todos desse turno 

tenham terminado a refeição, para se dirigirem para o recreio, acompanhados por uma assistente 

operacional. 

12. É da responsabilidade do Encarregado de Educação desmarcar a refeição do seu 

educando, até às 9h30min do dia da falta, na plataforma das refeições da Câmara Municipal de 

Cascais (Unicard kids) com acesso através do link: https://refeicoes.cascais.pt/main.php. 

 

https://refeicoes.cascais.pt/main.php
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6.3.15 Política de Privacidade e Proteção de Dados 

 

Âmbito 

Para efeitos do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril (Regulamento Geral de Proteção de Dados) e da Lei n.º 58/2019, de 8 de 

agosto, o Agrupamento de Escolas de Alcabideche, com NIPC 600074960 e sede na Praceta Dr. 

António Gonçalves Amaral, n.º 75 A, concelho de Cascais, com telefone 214608130, endereço de 

correio eletrónico: secretaria.eba@gmail.com, informa-se os titulares dos dados pessoais 

(Encarregado de Educação, Aluno, Docente, Não Docente) que: 

1 - A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é o Agrupamento de Escolas. 

Os dados pessoais a tratar são os necessários às atividades inerentes ao funcionamento dos 

estabelecimentos escolares de ensino público. 

2 - Os dados pessoais dos titulares são tratados por força da lei ou porque foram objeto de 

consentimento. A omissão ou inexatidão desses dados ou demais informações prestadas pelo(s) 

titular(es) são da sua inteira responsabilidade, podendo a qualquer momento contactar-nos, através 

dos serviços administrativos ou diretor de turma, para retificar ou atualizar dados pessoais. 

 

1 Dados Recolhidos 

No âmbito da sua atividade de serviço público, o Agrupamento de Escolas de Alcabideche 

recolhe, processa e armazena informaticamente ou em papel dados pessoais. 

Os dados pessoais recolhidos são utilizados para gestão de: 

a) processos de crianças e alunos; 

b) matrículas; 

c) habilitações; 

d) atividades letivas; 

e) serviços de psicologia; 

f) contabilística, fiscal e administrativa; 

g) vencimentos; 

h) ação social escolar; 

i) segurança e proteção civil; 

j) cartões magnéticos; 

k) rede e sistemas informáticos; 

l) segurança da informação; 

m) cumprimento de obrigações legais. 

 

Estes dados são armazenados em suporte informático, nas bases de dados das aplicações de 

gestão de vencimentos, apoio social escolar, alunos, bibliotecas e serviços. 

Dados relativos ao agregado familiar dos alunos, historial de avaliação, assiduidade e 

problemáticas de saúde são arquivados em papel, no processo individual do aluno, em dossier 
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próprio devidamente salvaguardado, acedido apenas pelos educadores e professores titulares, 

direção ou serviços administrativos no estrito cumprimento das suas funções. 

Dados relativos à identificação pessoal de docentes, registo biográfico, certificados de 

formação e habilitações são arquivados em papel, no processo individual do docente, em dossier 

próprio devidamente salvaguardado, acedido apenas pela direção ou serviços administrativos no 

estrito cumprimento das suas funções ou do próprio. 

 

2 Acesso aos dados 

Estes dados são acedidos e utilizados pelos seguintes elementos, no desempenho das suas 

funções: 

a) Assistentes Administrativas, no desempenho de funções administrativas (gestão de 

vencimentos, apoios sociais, processos de alunos, cartões magnéticos, gestão financeira); 

b) Assistentes Operacionais, no desempenho de funções de assistência (utilização do cartão 

magnético nos serviços refeitório, com visualização de foto do aluno, número de processo, nome 

nos serviços em que este é necessário); 

c) Docentes (dados de caraterização geral de agregado familiar e problemáticas de saúde ou 

necessidade de saúde específicas, para conhecer os alunos e adaptar estratégias pedagógicas); 

d) Docentes titulares de grupo ou turma (efetuar o perfil das respetivas crianças e alunos, 

caracterizando-a a fim de estabelecerem estratégias pedagógicas); 

e) Bibliotecas Escolares (dados de identificação e cartão do aluno, para gestão de requisição 

bibliográfica, multimédia e equipamentos); 

f) Coordenação PTE (nome, número de telefone e email pessoal de docente, para gestão de 

acesso seguro ao sistema informático do Agrupamento); 

g) Secretariado de Exames (registo de avaliações dos alunos, dados pessoais e de agregado 

familiar, problemáticas de saúde e necessidades educativas especiais, para gestão de provas de 

aferição e exames nacionais); 

h) Docentes de ensino especial (dados de histórico de avaliações, agregado familiar e saúde, 

para avaliar o perfil do aluno e adaptar estratégias e medidas educativas); 

i) Serviço de Psicologia (dados de histórico de avaliações, agregado familiar e saúde, para 

avaliar problemáticas do aluno e adaptar estratégias e medidas educativas); 

j) Direção (dados estritamente necessários à gestão administrativa, gestão pedagógica e 

disciplinar). 

 

3 Direito ao Esquecimento 

Qualquer utente dos serviços do Agrupamento, Encarregado de Educação, Aluno, Docente ou 

Não Docente, pode opor-se ao tratamento de dados a qualquer momento e por qualquer meio, sem 

prejuízo do cumprimento das obrigações impostas por lei. 

O Agrupamento de Escolas de Alcabideche presta serviço público educativo. Para assegurar a 

sua boa prestação necessita de processar dados pessoais. Serão respeitados pedidos no âmbito de 
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direito ao esquecimento desde que estes não interfiram ou impeçam a boa prestação de serviços do 

Agrupamento. Exemplo: se solicitado, dados pessoais constantes no website, canais de informação, 

ou email institucional serão eliminados, dentro da razoável gestão dos sistemas. 

Dados que impossibilitem: 

a) gestão administrativa e pedagógica de alunos; 

b) gestão administrativa de docentes. 

Não são considerados como do âmbito do direito ao esquecimento. 

 

Pedidos de direito ao esquecimento podem ser endereçados à direção ou ao encarregado de 

proteção de dados, entregues nos serviços administrativos. 

O processamento de pedidos de direito ao esquecimento será efetuado num prazo de 1 mês. 

 

4 Conservação de Dados 

Os dados pessoais são conservados por períodos de tempo diferentes, consoante a finalidade a 

que se destinam e tendo em conta critérios legais, de necessidade e minimização do tempo de 

conservação, sem prejuízo dos períodos legalmente definidos para os diversos fins. 

Dados digitais de docentes, assistentes operacionais crianças e alunos estão registados nas 

bases de dados das aplicações de gestão. Estas são internas, alojadas em servidor dedicado, 

protegido por antivírus, firewall, e restrições de acesso de acordo com políticas de utilizador do 

domínio da rede interna do Agrupamento. Todos estes processos decorrem na rede interna do 

Agrupamento. 

Dados em suporte papel são conservados em local próprio, nos serviços administrativos e 

arquivos de diretores de turma. 

Estas bases de dados são acedidas apenas por pessoal autorizado, no exercício das suas 

funções: 

a) Assistentes Administrativos (gestão administrativa); 

b) Educadores e Professores Titulares de Grupo ou Turma (gestão administrativa e 

pedagógica). 

Dados de alunos para gestão de exames e provas de aferição são armazenados nas bases de 

dados dos programas PAEB e ENEB, (durante a duração dos prazos legais estabelecidos para todas as 

tarefas de gestão de provas e exames). 

 

5 Tipologia de utilizadores com dados pessoais alojados em suporte digital 

a) Crianças, Alunos, Docentes e Não docentes: Bases de dados do INOVAR. 

 b) Crianças e Alunos: bases de dados da Criança e do Alunos e SASE, programa PAEB (durante 

a duração dos prazos legais estabelecidos para todas as tarefas de gestão de provas e exames). 

c) Docentes e Assistentes Operacionais: base de dados do INOVAR. 
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Estas bases de dados são acedidas apenas por pessoal autorizado, no exercício das suas 

funções: 

a) Assistentes Operacionais (refeições, registo de entradas); 

b) Assistentes Administrativas (tarefas administrativas); 

c) Docentes titulares (avaliação e tarefas administrativas de gestão de grupo/turma); 

d) Coordenador PTE (dados para provas e exames (PAEB, ENEB), segurança da informação, 

gestão de utilizadores do domínio na rede informática do Agrupamento, resolução de problemas 

técnicos); 

e) Direção (tarefas e procedimentos inerentes). 

Tem o direito de solicitar ao Agrupamento informações sobre o tipo de tratamento a que os 

seus dados estão a ser sujeitos. Estas devem ser prestadas por escrito. 

 

6 Transmissão de Dados 

Os seus dados pessoais foram cedidos ao Agrupamento de Escolas de Alcabideche. No 

cumprimento de normativos legais ou tarefas de prestação de serviço público educativo, certos 

dados pessoais poderão ter de ser comunicados a autoridades públicas: 

- Ministério da Educação; 

- Ministério da Administração Interna; 

- Ministério da Justiça; 

- Ministério das Finanças; 

- Ministério da Saúde; 

- Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 

- Autarquia. 

Qualquer pedido de dados por entidade externa não abrangida nesta lista carece de análise 

de riscos pelo encarregado de dados, cujo parecer auxilia autorização pela direção. 

 

São efetuadas as seguintes transmissões de dados relativos a alunos: 

a) Avaliações qualitativas (docente Titular de Turma para o Conselho de Docentes); 

b) Tratamento estatístico de dados de matrículas e avaliação (MISI); 

c) Dados pessoais específicos a um dado utilizador, sob solicitação superior, devidamente 

justificada (comissões de proteção de crianças e jovens, segurança social, tribunais); 

d) Dados de identificação pessoal (nome, número de CC, filiação, género, ano, turma, 

estabelecimento, avaliação, faltas) pelo secretariado de exames para a Sede Agrupamento para 

gestão de Provas de Aferição e Final de Ciclo. 

 

7 Acesso, Portabilidade e Apagamento de Dados 

Os utentes dos serviços do Agrupamento podem solicitar a consulta dos seus dados pessoais e 

portabilidade. Estes estão disponíveis nos seguintes formatos: 

a) Assistentes técnicas e operacionais (ficha individual e registo biográfico); 
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b) Docentes (ficha individual/registo biográfico); 

c) Alunos (ficha individual e registo de avaliação). 

 

O acesso e portabilidade de dados de alunos só poderá ser solicitado através dos encarregados 

de educação ou os seus representantes legais. 

Tem o direito de acesso a uma cópia dos dados pessoais em fase de tratamento. Se o pedido 

for apresentado por meios eletrónicos, a informação deverá ser fornecida num formato eletrónico 

de uso corrente. Esta portabilidade de dados é assegurada dentro dos limites técnicos. 

Tem o direito de solicitar o apagamento dos seus dados pessoais, sem prejuízo do 

cumprimento das obrigações legais. Tem o direito de se opor ao apagamento dos seus dados 

pessoais e solicitar a limitação do seu tratamento, sem prejuízo do cumprimento das obrigações 

legais. 

Tem o direito de solicitar que os seus dados pessoais sejam transferidos para outra entidade. 

Tem o direito de ser informado em caso de problema que afete os seus dados pessoais: perda 

ou extravio de documentos, publicações indevidas, problemas informáticos, ataques informáticos. 

Os seus dados pessoais são armazenados em suporte digital, garantindo-se a sua anonimização 

e a manutenção da capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e 

resiliência permanentes dos sistemas e dos serviços de tratamento, a capacidade de restabelecer a 

disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de um incidente físico ou 

técnico e um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia das medidas técnicas 

e organizativas para garantir a segurança do tratamento. 

Os dados armazenados em suporte papel estão arquivados de forma a respeitar e garantir a 

sua confidencialidade. 

 

8 Divulgação de Atividades do Agrupamento e Proteção de Dados Pessoais 

Na divulgação pública de atividades desenvolvidas no Agrupamento deverão ser levados em 

conta a privacidade dos utilizadores e o seu direito ao esquecimento. 

Estas disposições aplicam-se a: páginas, blogues, grupos e páginas de redes sociais que 

estabeleçam uma ligação direta com o Agrupamento de Escolas (páginas de projetos desenvolvidos 

no Agrupamento). 

O Agrupamento não assume responsabilidade por publicações em páginas, blogues, grupos e 

páginas de redes sociais criadas por utilizadores do Agrupamento que estabeleçam uma ligação 

direta com o Agrupamento de Escolas. 

Qualquer utilizador tem o direito de, em qualquer altura, solicitar remoção ou retificação de 

conteúdos diretamente ligados aos seus dados pessoais, tais como fotografias ou nomes. 

Cabe aos gestores de cada página a resposta a estas solicitações. Estas serão efetuadas em 

tempo razoável, de acordo com o definido no Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
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O Agrupamento não assume responsabilidade por publicações que identifiquem dados pessoais 

em páginas pessoais, blogues pessoais ou perfis individuais de rede social dos utilizadores do 

Agrupamento. 

Na publicação de informações de atividades, deve ser respeitado o princípio de criança e 

aluno como utilizador vulnerável, salvaguardando a privacidade dos seus dados das seguintes 

formas: 

a) Publicitando apenas os que são estritamente necessários no âmbito de funções 

administrativas, preferencialmente em plataformas que garantam acesso privado individual; 

b) Não publicando elementos identificativos, especificamente nomes e imagens, em 

publicações digitais institucionais do agrupamento (páginas de estabelecimentos, páginas, blogues 

ou perfis de redes sociais de projetos desenvolvidos no agrupamento ou a este diretamente 

ligados). 

 

Poderão ser equacionadas exceções, respeitando o disposto no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados sobre direito à informação nos domínios jornalístico, institucional e científico: 

a) Após análise de risco por parte do encarregado de proteção de dados, em articulação com 

proponentes e órgãos do agrupamento; 

b) Os proponentes deverão ser entidades devidamente credenciadas; 

c) Os proponentes estão obrigados a respeitar na sua plenitude os conceitos de consentimento 

informado, não consentimento sem repercussões e possibilidade futura de exercer direito ao 

esquecimento; 

d) Os proponentes deverão fornecer cópias dos formulários de consentimento informado para 

arquivo no Agrupamento. 

 

9 Deveres dos Gestores de Dados Pessoais 

9.1 Âmbito 

Consideram-se gestores de dados pessoais todos os utilizadores, Docentes, Assistentes 

Técnicos e Operacionais, que no estrito cumprimento das suas funções acedam a dados pessoais de 

quaisquer tipos de utilizadores dos serviços do Agrupamento. 

 

9.2 Deveres 

a) Respeitar a confidencialidade dos dados a que têm acesso; 

b) Respeitar as políticas de segurança no uso da rede informática do Agrupamento, utilizando 

palavras-passe seguras e respeitando o nível de acesso definido no domínio da rede informática, 

relativo a dados dos alunos e demais elementos da escola; 

c) Comunicar ao encarregado de proteção de dados quaisquer perdas, ataques, dados 

transmitidos de forma ilícita ou irregular, discriminando que dados, quem foi afetado, e em que 

contexto, para que se possa proceder ao disposto nestas eventualidades no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados; 



Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Alcabideche                                                           2019/2022 

281 

d) Utilizar comunicações, utilizando email para qualquer comunicação relativa a assuntos do 

agrupamento, acesso remoto online para tarefas administrativas de direção de turma que envolvam 

dados dos alunos; 

e) Evitar em público conversas ou discussões que potencialmente divulguem informações 

sobre dados pessoais de alunos ou outros utilizadores; 

Guardar documentação em formatos físicos de forma segura; 

f) Validar transferências de dados, incluindo permissões para recolha de imagens dentro dos 

estabelecimentos de ensino, pelo encarregado de proteção de dados, em articulação com direção, 

coordenação de estabelecimento e conselho pedagógico; 

g) Na divulgação de atividades, não colocar informações que identifiquem crianças, como 

nomes, fotos, registos vídeo e áudio, uma vez que são consideradas utilizador vulnerável ao abrigo 

do Regulamento Geral de Proteção de Dados; 

h) Registar operações de transmissão de dados pessoais em documento próprio. 

 

9.3 Boas Práticas na transmissão de dados entre docentes 

a) Evitar pastas partilhadas na rede interna com permissões públicas para armazenar 

informação relativa a alunos; 

b) Usar sempre a conta pessoal nos computadores da escola, terminando sessão após 

utilização dos mesmos; 

c) Se usar serviços de armazenamento online (Dropbox, Google Apps), verificar se garantem 

privacidade; 

d) Se usar pastas partilhadas utilizando o serviço de armazenamento Dropbox, certificar-se 

que estas são acessíveis apenas no perfil individual de utilizador. 

 

9.4 Boas Práticas na Gestão de Dados 

a) Reforçar cuidados com palavras passe; 

b) Palavra-Passe pessoal e intransmissível; 

c) Nunca, sob nenhum pretexto, fornecer palavras-passe a terceiros (quer pessoais de acesso 

a perfil de utilizador, quer de administração de computador); 

d) Reportar de imediato possíveis problemas de quebra de confidencialidade (documentos 

extraviados, acessos indevidos, publicações indevidas) para que o encarregado de proteção de 

dados possa proceder à resolução técnica e informação dos afetados pelo problema. 

 

9.4 Retificações e Situações Omissas 

Esta política de privacidade e tratamento de dados poderá ser alterada sempre que existam: 

a) Alteração aos normativos legais enquadrem aspetos de privacidade e dados pessoais; 

b) Alterações nos procedimentos de tratamento informatizado dos dados; 

c) Deteção de situações omissas. 
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6.4 ORÇAMENTO 

 

Previsão de valores para o ano letivo 2020-2021 

 
Atividade/Entidade 

 
190 191 Total 

Gestão e Material  
Didático 

2.660,00 € 4.450,00 € 7.110,00 € 

Auxílios Económicos ------ 2.608,00 € 2.608,00 € 

Projetos/Visitas de  
Estudo 

1350.00€ 3000.00€ 4.350.00€ 

Comunicações 3.165,00 € 3.165,00 € 

Projeto Aproximar 
(Delegação 

Competências CMC) 
8480.39€ 8480.39€ 

Total 25.713,39 € 
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6.5 PLANO INTERNO DE FORMAÇÃO 

 

- Protocolo de Cooperação Educacional, Científica, Cultural e Técnica (Universidade Lusófona 

de Humanidades e Tecnologias) 

 

- Formação no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular (Centro de Formação de 

Escolas do Concelho de Cascais) (pedida por nós) 

 

- Seminário sobre “Violência escolar/comportamentos das crianças” 

 

- Semear valores (sugerida pelo Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais) 

 

- Formação no âmbito do trabalho de aprendizagem curricular por projetos (sugerida pelo 

Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais) 
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7 AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DE AGRUPAMENTO 

 

Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o projeto 

educativo deve ser avaliado num processo que se constitui não só como um meio de análise e de 

reflexão sobre a organização dessa estrutura educativa, como também num veículo de promoção de 

boas práticas pedagógicas, de melhoria de resultados e de constante aperfeiçoamento do serviço 

prestado à comunidade. 

“A avaliação do projeto educativo visa medir o grau de realização das ações, medidas e 

atividades consumadas no seu plano estratégico, através das quais a escola se propõe desenvolver a 

sua ação educativa. Esta avaliação constitui um processo de aferição de resultados obtidos, de 

metas alcançadas, de objetivos concretizados.” (Azevedo, 2011) 

 

Para a avaliação deste projeto, a Direção deve constituir um grupo formado por diferentes 

agentes educativos, que constitui o grupo de monitorização. Os elementos deste serão os mesmos 

que construíram o projeto educativo do agrupamento.   

 

Objetivo da Avaliação: 

 Verificar a consecução dos objetivos propostos, no sentido de retirar significado para 

reformular o PEA. 

 

 

No final de cada ano letivo, a equipa de monitorização deve dar feedback sobre o 

desenvolvimento do PEA a toda a comunidade educativa. Deverá entregar essa avaliação para ser 

analisada em Conselho Geral. 
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ATA DE REUNIÃO 

 CONSELHO DE DOCENTES 

 

Aos ?? dias do mês de ?? de dois mil e dezanove, pelas ??? horas, sob a coordenação da 

professora ???, reuniu-se o Conselho de ???, na Escola Básica ????. A reunião contou com a 

presença dos seguintes elementos:  

 

Estiveram presentes os professores acima referidos, tendo-se seguido a seguinte ordem de 

trabalhos: 

 INTERVENIENTES NOME ASSINATURA 

P
ro

fe
s
s

o
re

s
 d

e
: 

Coordenadora de Estabelecimento   

Educadora do jardim de infância   

Educadora do jardim de infância   

Professora do 1.º A   

Professora do 1.º B   

Professora do 2.º A   

Professora do 2.º B   

Professor do 3.º A   

Professora do 3.º B   

 Professora do 4.º A   

 Professora do 4.º B   

 Professora de Inglês   

 Professora de Ensino Especial   

 Professora de Ensino Especial   

 Professora de Apoio Pedagógico (a 

colocar) 

  

 Professor de Apoio Pedagógico 

(Adjunto) 

  

 Professora Bibliotecária/Apoio 

Pedagógico 

  

    

    

 

 

 2019/2020 

??º Período 

??ª Reunião 
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Ponto um – Informações; (aqui inclui-se os outros assuntos, este ponto deixou de existir) 

Ponto dois – Atividades desenvolvidas na escola, de acordo com o Projeto Educativo; 

(aspetos positivos/constrangimentos) 

Ponto três – Projetos desenvolvidos na escola, de acordo com o Projeto Educativo; (aspetos 

positivos/constrangimentos) 

Ponto quatro – Flexibilização curricular – práticas implementadas (aspetos 

positivos/constrangimentos); 

Ponto cinco – Avaliação dos alunos: avaliação global, identificação de dificuldades 

identificadas e de medidas (universais/seletivas) implementadas; 

Ponto seis – Ponto da situação em relação aos registos de ocorrência existentes; 

Ponto sete – ????; 

Ponto ??? – ????.  

 

Dando cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos, ?????? . 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente 

ata, que será lida assinada por todos.  

 

A Secretária: ??? 

 

A Coordenadora: ??? 

                                            

 

                                                                                        Visto em ___ / ___ / ___ 

 

O Diretor 

________________ 

 

 



 

 

  Avaliação Trimestral do Plano Anual de Atvidades 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche 

2019/2020 

 

Departamento do Pré-Escolar / 1.º Ciclo 

Escola Básica ??????????? 

1.º Período 

 Avaliação da Atividade Concretização dos Objetivos 
Nº de 

Participantes 

Nome da 

Atividade 
Realizada 

Não 

realizada 

Motivo de não 

realização 

Aspetos 

Positivos 

Aspetos 

Negativos 

 

Aspetos a 

Melhorar 
Atingidos 

Não Atingido 

Total ou 

Parcialmente 

Motivos de não 

concretização 

 

Alunos E.E 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

2.º Período 

 Avaliação da Atividade Concretização dos Objetivos 
Nº de 

Participantes 

Nome da 

Atividade 
Realizada 

Não 

realizada 

Motivo de não 

realização 

Aspetos 

Positivos 

Aspetos 

Negativos 

 

Aspetos a 

Melhorar 
Atingidos 

Não Atingido 

Total ou 

Parcialmente 

Motivos de não 

concretização 

 

Alunos E.E 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

 

3.º Período 

 Avaliação da Atividade Concretização dos Objetivos 
Nº de 

Participantes 

Nome da 

Atividade 
Realizada 

Não 

realizada 

Motivo de não 

realização 

Aspetos 

Positivos 

Aspetos 

Negativos 

 

Aspetos a 

Melhorar 
Atingidos 

Não Atingido 

Total ou 

Parcialmente 

Motivos de não 

concretização 

 

Alunos E.E 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 



 

 

  Avaliação Trimestral dos Projetos Desenvolvidos 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche 

2020/2021 

Departamento do Pré-Escolar / 1.º Ciclo 

Escola Básica ???? 

???º Período 

Campo problema identificado e relacionado com o processo educativo 

"Como envolver a comunidade educativa na promoção de relações sociais saudáveis entre as crianças?” 

I - Objetivos Gerais 

A - Criar um clima aberto e livre para a discussão ativa das decisões que afetam a vida de todos; 

B - Criar um clima de segurança e bem-estar; 

C - Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as dificuldades e problemas que surjam; 

D - Desenvolver uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações interpessoais, a integração da diferença, o respeito pelos direitos humanos e a 

valorização de valores e conceitos de Cidadania Nacional. 

 

II - Objetivos Específicos 

1 - Criar um ambiente educativo afetivo; 

2 - Promover momentos de diálogo livre entre as criança;s 

3 - Promover momentos de reflexão sobre os incidentes entre alunos/as e professores/as; 

4 - Promover a participação e a cooperação dos pais e encarregados de educação na vida da escola; 

5 - Promover atividades que motivem e reforcem o sentido de pertença ao Agrupamento; 

6 - Dinamizar ações de desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

7 - Dinamizar ações e atividades destinadas a toda a comunidade educativa, visando criar ligações interpessoais satisfatórias, cultivar o espírito de entreajuda e 

trabalho cooperativo; 

8 - Valorizar a ocupação de recreios e tempos livre de modo lúdico; 

9 - Valorizar o papel da família; 

10 - Desenvolver, de forma transversal, as competências na área da Formação Pessoal e Social (Pré-Escolar) e da Cidadania e Desenvolvimento (1.º Ciclo). 



 

 

Turma ??????????? 

Nome do Projeto 

 

Como surgiu 

(Colocação do Problema) 

Objetivos do Projeto Educativo 

Concretizados 
Formas de divulgação 

  Ex:A;B; 1,3  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

Turma ??????????? 

Nome do Projeto 

 

Como surgiu 

(Colocação do Problema) 

Objetivos do Projeto Educativo 

Concretizados 
Formas de divulgação 

  Ex:A;B; 1,3  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


