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1. Enquadramento 

A oferta curricular de turmas do 2º e 3º ciclo na modalidade de percurso curricular 

alternativo, como medida de exceção, apresenta o seguinte enquadramento legal: 

 A Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, que define no seu artigo 2º a 

implementação de planos de inovação com uma gestão até 25% do total da carga 

horária das matrizes curriculares e no seu artigo 7.º a concepção de percursos 

curriculares alternativos; 

 O Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho que, nos termos do seu artigo 1º, “… 

estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios 

orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, 

de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e 

desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as 

aprendizagens essenciais previstas no “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória”. 

 Portaria n.º 226-A/2018 de 3 de agosto que, nos termos do seu artigo 1º, 

procede à regulamentação das ofertas educativas do ensino básico, previstas no 

n.º 2 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, designadamente o 

ensino básico geral e os cursos artísticos especializados, definindo as regras e 

procedimentos da conceção e operacionalização do currículo dessas ofertas, bem 

como da avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho que, nos termos do seu artigo 1º, 

estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto 

processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de 

todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos 

processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa. 

 Plano de Inovação do Agrupamento 

Por outro lado, a presente proposta de medida segue o espírito das orientações 

comunicadas pela Direção-Geral de Educação (DGE) no que concerne às orientações 

para a constituição, funcionamento e avaliação de turmas com Percursos Curriculares 

Alternativos (PCA), em anos anteriores, assumindo-se esta medida “… como prioridade a 

concretização de uma política educativa centrada nas pessoas que garanta a igualdade 

de acesso à escola pública, promovendo o sucesso educativo e, por essa via, a igualdade 

de oportunidades”.  

É com base neste enquadramento que a direção do Agrupamento de Escolas Fernando 

Casimiro Pereira da Silva (AEFCPS), em articulação com o conselho pedagógico e os 

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), propõe para o ano letivo 2020/2021, o 

desenvolvimento da medida de percurso curricular alternativo em turmas do 3º ciclo, 

procurando para o efeito impedir situações de abandono escolar e, ao mesmo tempo a 
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inclusão e a oportunidade de sucesso escolar junto de um grupo de alunos que 

apresentam constrangimentos diversos no seu percurso escolar. 

 

2. Fundamentação 

A presente proposta visa a definição de um modelo de ação baseado em relações 

transdisciplinares, com flexibilidade curricular superior a 25% e cujo objetivo visa 

assegurar a inclusão e a promoção do sucesso escolar dos alunos sinalizados.  

Não se constituindo como uma finalidade, as matrizes curriculares construídas com 

flexibilidade superior a 25%, promovem a gestão flexível do currículo, minimizando o 

impacto das problemáticas identificadas e criando condições para que no próximo anos 

os alunos possam ser reorientados para a frequência dos currículos comuns a todos os 

alunos. 

 

3. Regime de constituição das turmas PCA 

A partir do enquadramento legal apresentado no ponto um, a constituição de turmas de 

PCA é uma das medidas de promoção do sucesso educativo, a adotar quando, a partir da 

análise do processo de regulação das aprendizagens do presente ano letivo, se concluiu 

em sede de conselho de turma, que os alunos apresentam desfasamentos significativos 

face aos resultados esperados.  

Neste contexto, a medida de turmas PCA, destina-se a grupos específicos de alunos que, 

até aos 18 anos de idade, inclusive, se encontrem cumulativamente nas seguintes 

condições: 

a) Alunos em risco de marginalização, exclusão social e abandono escolar;  

b) Alunos com pelo menos uma retenção no mesmo ciclo.  
 

Assim, tendo em consideração o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Psicologia e 

Orientação (SPO) do AEFCPS, em articulação com os respetivos diretores de turma, 

definiram-se objetivos a atingir com a medida e construiu-se uma caracterização para 

cada um dos grupos turma, conforme descrição nos pontos 3 e 4 do presente 

documento. 

 

4. Objetivos 

Pretende-se que as turmas PCA sejam um agente facilitador de inclusão, apoiando os 

alunos na construção do um projeto de vida, escolar e pessoal, mais positivo e adaptado. 

Neste intuito tem como objetivos: 

a) Incluir os alunos em situação efetiva ou risco de insucesso escolar e/ou exclusão 

social; 
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b) Possibilitar o cumprimento da escolaridade obrigatória à luz do Perfil do Aluno à 

saída da escolaridade obrigatória e à luz das aprendizagens essenciais do ano 

frequentado e das disciplinas previstas; 

c) Proporcionar aos alunos uma reorientação escolar, como forma de frequentarem 

percursos mais concordantes com os seus interesses e aptidões; 

d) Proporcionar, transversalmente, aprendizagens em diferentes domínios do 

desenvolvimento, nomeadamente: 

 Aprender a ser e a estar; 

 Aprender a conviver para intervir; 

 Aprender a fazer para construir; 

 Aprender a conhecer para compreender. 

e) Desenvolver competências sociais e pessoais, para que possam agir 

adequadamente perante as várias situações da vida; 

f) Facilitar a transição dos alunos, para o ensino regular ou formação profissional, 

com a respetiva certificação. 

Em suma, pretende-se que estes jovens desenvolvam um perfil de competências 

escolares, pessoais, emocionais e sociais que os enriqueçam e lhes proporcionem: 

 Aptidões e competências, numa perspetiva de crescendo de aprendizagens e 

enriquecimento da sua literacia nos mais variados aspetos; 

 Responsabilidade, cooperação, treino constante da autonomia e da 

capacidade de intervenção social; 

 Uma cultura de cidadania, inclusão e acesso de oportunidades, cultivando o 

respeito pela vida, pela diferença, pela diversidade, pelo ambiente, pelas 

pessoas e pela liberdade. 

5. Caracterização dos Grupos Turma 

5.1. Grupo Turma - 8º PCA  

No ano letivo 2020/2021 deverão ser integrados na turma PCA de 8ºano, 16 alunos. 

O encaminhamento destes alunos para esta medida, resultou do processo de orientação 

e reorientação escolar desenvolvido pelo SPO, em estreita articulação com os conselhos 

de turma. Este encaminhamento foi ainda agilizado junto dos Encarregados de Educação 

com manifestação escrita de conhecimento e concordância para a sua integração. 

A média de idades da turma é de 15 anos e todos os alunos são provenientes e 

residentes no Concelho de Rio Maior, encontrando-se todos em em risco de insucesso 

escolar e, coincidentemente, em situação de risco exclusão social. 

Na totalidade dos alunos da turma, o insucesso e risco de exclusão destes alunos 

encontra fundamento na desmotivação escolar, interesses divergentes do currículo, 

imaturidade e, na fraquíssima perceção sobre o seu autoconceito académico. A par 

desta realidade, uma grande parte apresenta muitas dificuldades de aprendizagem 
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(Leitura e Escrita, Atenção e/ou Impulsividade e, Cognitivas) e fracas expectativas sobre 

si e sobre o seu futuro. Um terço destes alunos manifesta um marcado absentismo 

escolar, questões emocionais negativas e fragilidades ao nível do acompanhamento e 

educação parental. Alguns alunos manifestam comportamentos autolesivos, têm 

diagnóstico clínico/pedopsiquiátrico e, adotam comportamentos de risco e desviantes. 

Contudo, na sua maioria são alunos que têm algumas referências a figuras de suporte e, 

consciencialização na importância de cumprimento de regras, sem que muitas vezes as 

consigam efetivar. 

A totalidade dos jovens vivenciam uma profunda desmotivação face às turmas regulares, 

que parecem não ter respondido às suas vivências e necessidades. Não se cativam por 

currículos regulares e, alguns deles têm áreas de interesse específicas que 

desempenham em contexto extraescolar. 

Emerge assim a necessidade de serem reorientados para uma medida PCA, com o intuito 

de desenvolver um trabalho promotor de autoconhecimento, exploração de aptidões, 

redescoberta de si e do outro, validação de competências, experiências escolares e 

pessoais de sucesso, com consequente reinvestimento escolar e delimitação de 

objetivos escolares e de vida. O trabalho com a turma deverá passar por um trabalho em 

equipa, com definição uniformizada de regras. 

 

5.2. Grupo Turma - 9º PCA  

No ano letivo 2020/21 deverão ser integrados na turma PCA de 9ºano, 16 alunos. O 
encaminhamento destes alunos resultou do processo de orientação escolar 
desenvolvido pelo SPO, em estreita articulação com os conselhos de turma de 3º ciclo. 
Este encaminhamento foi ainda agilizado junto dos Encarregados de Educação, com 
manifestação escrita de conhecimento e concordância. 

A média de idades da turma é de 16 anos e todos os alunos são provenientes do 
Concelho de Rio Maior. 
Todos os jovens da turma se encontravam em situação efetiva ou risco de insucesso 
escolar e, coincidentemente, em situação de risco exclusão social. São jovens que detém 
uma fraquíssima perceção sobre o seu autoconceito académico e pessoal, tendo uma 
imagem marcadamente negativa da escola e de si. 
O insucesso e risco de exclusão destes alunos incide numa base multifocal, assente em 
aspetos como: questões emocionais, afetos maioritariamente negativos, 
desestruturação familiar, escassez de rendimentos, baixos níveis de capital cultural, risco 
e/ou efetivação de práticas disruptivas e/ou delinquentes, comportamentos autolesivos, 
desligamento social, não interiorização de regras e limites, ausência de figuras de 
referência positivas (pares e adultos), negligência parental (pelo menos, a nível 
emocional), não reconhecimento das suas competências e aptidões, desvalorização de si 
mesmo, inexistência de objetivos a curtíssimo prazo. Grande parte dos alunos deste 
grupo organizou o seu “Eu” num sentido invertido “o ser bom é ser mau” e, uma 
minoria, num sentido oposto de resignação e apatia. 
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A totalidade dos jovens vivencia uma profunda desmotivação face às turmas regulares, 
que parecem não ter respondido às suas vivências e necessidades e, a tudo o que escola 
representa. Não se cativam por currículos regulares, rejeitando professores e repelindo 
a Escola. 
Emerge assim a necessidade de serem reorientados para uma medida do tipo PCA, com 
intuito de um trabalho inclusivo e promotor de autoconhecimento, exploração de 
aptidões, redescoberta de si e do outro, validação de competências, experiências 
escolares e pessoais de sucesso, com consequente reinvestimento escolar e delimitação 
de objetivos escolares e de vida. O trabalho com o grupo turma deverá passar por um 
trabalho em equipa, valorizando metodologias ativas e cooperativas, desenvolvido em 
estreita articulação com parceiros e serviços (nomeadamente, EMAT, CPCJ, 
CAFAP/Aldeias SOS). 
 

6. Organização e Gestão do Currículo  

Tendo em vista a garantia da permeabilidade no percurso educativo dos alunos, para o 

ano letivo 2020/2021, definem-se as matrizes curriculares para as turmas PCA, do 3.º 

ciclo do ensino básico, representadas nos quadros 1 e 2. 

Tanto para as disciplinas, como para as áreas curriculares da componente do currículo, 

representadas nos quadro 1 e 2, o processo de desenvolvimento curricular é feito com 

base em documentos reguladores próprios, designadamente os “Dispositivos de 

Planeamento” com a representação dos domínios, das áreas de competência previstas 

no Perfil do Aluno, as aprendizagens essenciais, as opções metodológicas, as ações 

estratégicas e os instrumentos de regulação das aprendizagens, bem como “Critérios de 

Avaliação” para todas as disciplinas e áreas curriculares, nas dimensões formativa e 

sumativa e nos domínios cognitivos e sócioafetivo, este último centrado a avaliação 

qualitativa ao nível da Autonomia, da Cooperação e da Responsabilidade. 

6.1. Quadro 1 - Matriz Curricular 9º ano 

A turma PCA do 9º ano é uma medida de carácter excecional e temporária que 

compreende as seguintes componentes do currículo e cargas horárias:  

Componente do Currículo Carga Horária semanal a) 

Disciplinas 855 minutos 

Português 4 (225 min) 

Matemática 5 (225 min) 

Inglês 3 (135 min) 

Francês (LEII) 3 (135 min) 

Educação Física 3 (135 min) 

Educação Moral e Religiosa b) 1 (45 min) 

Oficina do Conhecimento c) 5 (225 min) 

Serviços de Restauração d) 5 (225 min) 

Cidadania, Desenvolvimento e Sustentabilidade e) 2 (90 min) 
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Tecnologias Digitais f) 3 (135 min) 

                                                    Total Planificado g)  1530 minutos 

(Tempos 45 min/semana) 

Tempos letivos /semana 34 

a) Carga horária semanal em minutos, referente a tempos letivos. 

b) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

c) A disciplina  de Oficina do Conhecimento, integra as aprendizagens essenciais das disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química. 

d) A disciplina de Serviços de Restauração, integra as aprendizagens essenciais das disciplinas de História e Geografia. 

e) A disciplina de Cidadania, Desenvolvimento e Sustentabilidade, integra as aprendizagens essenciais de Cidadania e 

Desenvolvimento e Oferta Complementar. 

f) A área curricular de Tecnologias Digitais integra as aprendizagens essenciais das disciplinas de TIC, conjugadas com as de Educação 

Visual. 

g) Percentagem de flexibilidade igual a 
675

1530
× 100 = 44.1%. 

 

Explicitação da matriz curricular 

Na matriz atrás transcrita são criadas novas disciplinas, a saber: Oficina do 

Conhecimento, Serviço de Restauração, Tecnologias Digitais e Cidadania, 

Desenvolvimento e Sustentabilidade. Estas disciplinas terão documentos curriculares 

próprios assentes nas disciplinas agregadas, no qual são definidos os projectos a 

desenvolver pela turma em cada uma das áreas baseados em Cenários Integradores de 

Aprendizagem, assim como a operacionalização de cada Cenários e respectiva avaliação. 

A seleção das áreas curriculares teve em consideração o perfil dos alunos a incorporar 

na turma, as sinergias e espaços educativos do agrupamento e os recursos humanos 

existentes.  

A criação de Oficina do Conhecimento visa a criação de um espaço transdisciplinar, 

agregando as disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, que funcionará em par 

pedagógico, e trabalhará em metodologia de trabalho de projecto, segundo as 

orientações e normas inscritas no documento curricular próprio, visando a exploração 

contextualizada das aprendizagens essenciais de cada uma das disciplinas, e 

aproveitando os recursos do meio envolvente dos quais se realçam: As Salinas de Rio 

Maior, o Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros, a Casa Senhorial, a Vila Romana 

de Rio Maior, o Laboratório do Conhecimento da Autarquia, a Fonte Mourisca de 

Alcobertas, entre outros. 

Relativamente a Serviço de Restauração, a proposta visa aglutinar as aprendizagens 

essenciais de História e Geografia em projectos transdisciplinares tendo por base as 

aptidões crescentes dos alunos pela riqueza gastronómica, pela integração de saberes 

na cultura popular e nos hábitos alimentares, assim como nas tradições e história de 

cada povo e das suas gentes. A forma de funcionamento é semelhante à descrita para 

Oficina do Conhecimento.      

Tecnologias Digitais incorporam as aprendizagens essenciais de TIC e de Educação Visual 

e visam aliar as tecnologias digitais ao desenvolvimento de competências na área das 

artes.  
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No caso particular de Cidadania, Desenvolvimento e Sustentabilidade o documento 

curricular próprio conterá a forma de abordagem baseada no Creative Problem Solving 

que permitirá aos alunos o desenvolvimento de processos criativos de resolução de 

problemas que serão migrados para as restantes áreas curriculares e disciplinas. 

 

Gestão de recursos e avaliação 

As disciplinas criadas na matriz serão leccionadas em regime de pares pedagógicos nos 

quais estarão presentes docentes dos grupos de recrutamento das disciplinas agregadas 

e um docente adicional. Assim, a articulação entre as aprendizagens e o desenho dos 

projectos é garantida nas reuniões semanais de trabalho e planificada segundo o guião 

de trabalho de projeto construído para o efeito. 

A avaliação destas áreas é feita tendo por base os níveis de desempenho e respectivos 

descritores elaborados para a avaliação de trabalho de projecto e a sua concretização é 

levada a cabo pelos docentes envolvidos ouvido o conselho de turma. A avaliação das 

áreas fará parte do registo biográfico dos alunos, assim como das disciplinas envolvidas. 

Em caso de mobilidade de algum dos alunos, a processo que acompanha esse aluno 

conterá as aprendizagens essenciais trabalhadas e a sua avaliação. 

 
 

6.2. Quadro 2 - Matriz Curricular 8º Ano 

Relativamente à turma PCA do 8º ano, esta medida, também ela de caracter excecional 

e temporária, compreende as seguintes componentes do currículo e cargas horárias:  

Componente do Currículo Carga Horária semanal a) 

Disciplinas 900 minutos 

Português 5 (225 min) 

Matemática 5 (225 min) 

Inglês 3 (135 min) 

Espanhol (LEII) 3 (135 min) 

Educação Física 3 (135 min) 

Educação Moral e Religiosa b) 1 (45 min) 

Oficina do Conhecimento c) 5 (225 min) 

Expressões Artísticas – Música e Multimédia d) 4 (180 min) 

Tecnologias Digitais e) 3 (135 min) 

Cidadania, Desenvolvimento e Sustentabilidade f) 2 (90 min) 

                                                    Total Planificado g)  1530 minutos 

(Tempos 45 min/semana) 

Tempos letivos /semana 34 

a) Carga horária semanal em minutos, referente a tempos letivos. 

b) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

c) A disciplina de Oficina do Conhecimento, integra as aprendizagens essenciais das disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química. 

d) A disciplina de Expressões Artísticas – Música e Multimédia, integra as aprendizagens essenciais das disciplinas de Geografia e 

História. 

e) A disciplina de Tecnologias Digitais integra as aprendizagens essenciais das disciplinas de TIC, conjugadas com as de Educação 

Visual. 
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f) A disciplina de Cidadania, Desenvolvimento e Sustentabilidade, integra as aprendizagens essenciais de Cidadania e 

Desenvolvimento e Oferta Complementar. 

g) Percentagem de flexibilidade igual a 
630

1530
× 100 = 41.2%. 

 

Explicitação da matriz curricular 

Na matriz atrás transcrita são criadas novas disciplinar, a saber: Oficina do 

Conhecimento, Expressões Artísticas - Multimédia e Música, Tecnologias Digitais e 

Cidadania, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Estas disciplinas terão documentos 

curriculares próprios assentes nas disciplinas agregadas, no qual são definidos os 

projectos a desenvolver pela turma em cada uma das áreas baseados em Cenários 

Integradores de Aprendizagem, assim como a operacionalização de cada Cenários e 

respectiva avaliação. A seleção das áreas curriculares teve em consideração o perfil dos 

alunos a incorporar na turma, as sinergias e espaços educativos do agrupamento e os 

recursos humanos existentes.  

A criação de Oficina do Conhecimento visa a criação de um espaço transdisciplinar, 

agregando as disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, que funcionará em par 

pedagógico, e trabalhará em metodologia de trabalho de projecto, segundo as 

orientações e normas inscritas no documento curricular próprio, visando a exploração 

contextualizada das aprendizagens essenciais de cada uma das disciplinas, e 

aproveitando os recursos do meio envolvente dos quais se realçam: As Salinas de Rio 

Maior, o Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros, a Casa Senhorial, a Vila Romana 

de Rio Maior, o Laboratório do Conhecimento da Autarquia, a Fonte Mourisca de 

Alcobertas, entre outros. 

Relativamente a Expressões Artísticas - Multimédia e Música, a proposta visa aglutinar 

as aprendizagens essenciais de História e Geografia em projectos transdisciplinares 

tendo por base as aptidões crescentes dos alunos pela multimédia e pela música, 

procurando com esta área reavivar tradições, formas de expressão, de linguagem, 

cultura musical dispersa pelo pais e respectivos vestuários, evolução desta forma de 

cultura, assim como o trabalho em torno das produções áudio e vídeo das recolhas, 

pesquisas e projectos levados a cabo. A forma de funcionamento é semelhante à 

descrita para Oficina do Conhecimento.      

Tecnologias Digitais incorporam as aprendizagens essenciais de TIC e de Educação Visual 

e visam aliar as tecnologias digitais ao desenvolvimento de competências na área das 

artes.  

No caso particular de Cidadania, Desenvolvimento e Sustentabilidade o documento 

curricular próprio conterá a forma de abordagem baseada no Creative Problem Solving 

que permitirá aos alunos o desenvolvimento de processos criativos de resolução de 

problemas que serão migrados para as restantes áreas curriculares e disciplinas. 
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Gestão de recursos e avaliação 

As disciplinas criadas na matriz serão leccionadas em regime de pares pedagógicos nos 

quais estarão presentes docentes dos grupos de recrutamento das disciplinas agregadas 

e um docente adicional. Assim, a articulação entre as aprendizagens e o desenho dos 

projectos é garantida nas reuniões semanais de trabalho e planificada segundo o guião 

de trabalho de projeto construído para o efeito. 

A avaliação destas áreas é feita tendo por base os níveis de desempenho e respectivos 

descritores elaborados para a avaliação de trabalho de projecto e a sua concretização é 

levada a cabo pelos docentes envolvidos ouvido o conselho de turma. A avaliação das 

áreas fará parte do registo biográfico dos alunos, assim como das disciplinas envolvidas. 

Em caso de mobilidade de algum dos alunos, a processo que acompanha esse aluno 

conterá as aprendizagens essenciais trabalhadas e a sua avaliação. 
 

7. Operacionalização das Áreas Curriculares 

O desenvolvimento curricular da componente relativa às novas disciplinas, será feito em 

torno de temas aglutinadores recorrendo a metodologias ativas, nomeadamente o 

trabalho de projeto. Estes temas surgem do cruzamento das aprendizagens essenciais 

definidas nos documentos de apoio ao desenvolvimento do currículo, expressos nos 

Dispositivos de Planeamento, produzidos pelos diferentes subdepartamentos 

curriculares e que podem dar origem a Cenários Integradores de Aprendizagem.  

As aprendizagens essenciais das disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, 

integradas na disciplina de Oficina do Conhecimento, são asseguradas mediante a 

organização dos Dispositivos de Planeamento próprios, construídos em estreita 

articulação com os respectivos subdepartamentos curriculares, o mesmo acontecendo 

para as restantes novas disciplinas. 

 

8. Avaliação 

Ao processo de avaliação das turmas PCA são aplicados critérios de avaliação, tendo por 

base as orientações definidas no Decreto-Lei n.º 55/2018, incidindo nas dimensões 

formativa e sumativa. 

Por outro lado, no processo de avaliação final e intercalar, são considerados os domínios 

cognitivos e sócioafetivo, respectivamente com um peso de 40% e 60%. 
 

9. Equipa Pedagógica 

Tendo em vista a garantia da qualidade do trabalho a desenvolver com os alunos das 

turmas PCA, os Conselhos de Turma devem ser constituídos por professores com perfil 

adequado à natureza do projetos a desenvolver, especialmente nas novas disciplinas 

agregadas, a gestão dos recursos disponíveis e a sua adequação à caracterização dos 
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grupos turma. As novas disciplinas de cada uma das matrizes serão desenvolvidas em 

par pedagógico visando a implementação concertada dos projetos criados. 

Por outro lado, a Equipa Pedagógica que constituirá o conselho de turma, deverá:  

a) Participar nas decisões de conceção e organização curricular da turma;  

b) Decidir a organização curricular da turma e identificar aspetos que carecem de 

maior investimento para a melhoria das suas aprendizagens, tendo em conta o 

perfil e o historial dos alunos; 

c) Elaborar um plano de trabalho individual com base na avaliação diagnóstica que 

permitiu referenciar o aluno para integrar esta medida, onde devem constar os 

critérios de progressão do aluno; 

d) Definir, com periocidade regular, as metodologias de trabalho que permitam um 

planeamento, realização e avaliação das aprendizagens da turma; 

e) Envolver os encarregados de educação dos alunos, discutindo o plano de 

trabalho para a turma, dando-lhes feedback do trabalho realizado e mobilizando-

os para iniciativas da turma; 

f) Acompanhar, de forma próxima e regular, o desenvolvimento o plano de 

trabalho individual do aluno; 

g) Elaborar proposta fundamentada sobre o percurso mais adequado a cada um dos 

alunos para o ano letivo seguinte, proposta essa que deve ser sujeita a análise e 

aprovação do conselho pedagógico, após parecer dos serviços de psicologia; 

h) Criar condições para que os alunos possam beneficiar das medidas de promoção 

de sucesso previstas na legislação, designadamente as de tutoria. 

 

10. Orientações do Plano de Formação 

O agrupamento afirma-se pela sua capacidade de reflexão interna e pela diversificação 

dos momentos de análise dos processos e resultados. Esse é o objetivo primordial da 

nossa equipa do Observatório de Qualidade do Agrupamento que desempenhará no 

desenvolvimento deste projeto um trabalho de monitorização de todos os 

procedimentos e resultados.  

Com este enquadramento, a promoção do trabalho colaborativo tem sido um dos pilares 

do nosso projeto educativo e é neste sentido que estamos a desenvolver um programa 

de observação partilhada. Este programa pretende promover o desenvolvimento 

profissional na certeza “de que ninguém se vê a andar na rua” e que com o contributo 

de todos podemos melhorar práticas, ajustar processos e maximizar proveitos.  

No programa de observação partilhada, todos os docentes são convocados a observar e 

serem observados no seu trabalho em sala de aula, sem que este processo tenha 

inerentes procedimentos burocráticos excessivos, dependendo apenas da capacidade de 

análise e das necessidades próprias de cada docente. 
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Por outro lado, o nosso plano de formação interna prevê um conjunto de iniciativas que 

procuram, com os recursos próprios do agrupamento, desenvolver momentos de 

aprendizagem conjunta, através de ações de curta duração e que, de forma transversal, 

possibilitam o aprofundamento de tópicos de trabalho e a partilha de boas práticas e a 

promoção do trabalho colaborativo. 

O agrupamento considera essencial a promoção das seguintes áreas de formação: 

 Avaliação das aprendizagens; 

 Articulação curricular e supervisão pedagógica; 

 Trabalho colaborativo; 

 Laboratórios de aprendizagem; 

 Trabalho experimental nas Ciências; 

 Trabalho por e em projeto. 

 

Neste campo salientam-se as opções tidas nos diferentes projetos Erasmus em 

funcionamento, visando a procura de boas práticas pedagógicas. 

 

11. Regime de assiduidade 

Os alunos integrados nas turmas PCA estão sujeitos ao dever de assiduidade, constante 

da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro – Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 

12. Regime de avaliação, transição e prosseguimento de estudos 

A avaliação interna e externa dos alunos integrados nas turmas PCA, nas suas várias 

modalidades, rege-se pelo regime de avaliação prescrito para as restantes turmas do 

Ensino Básico. 

 

13.  Monitorização e avaliação 

A monitorização e a avaliação do trabalho desenvolvido no âmbito das turmas PCA será 

efetuada de acordo com os procedimentos e atribuições definidos na lei e em cada 

escola, designadamente pelos conselhos de turma nos momentos de avaliação 

semestral e nos três momentos de avaliação intercalares. 

No final do ano letivo, deverá ser elaborado pelos diretores de turma e pela psicóloga do 

AEFCSP, um relatório de avaliação, a apresentar junto do conselho pedagógico e da 

Direção-Geral de Educação, se solicitado, com dados de processo e de resultados, 

demonstrativos do grau de adequação e eficácia da medida. 

 

14.  Apoio do Ministério da Educação 

Os serviços do Ministério da Educação acompanham o trabalho desenvolvido pelas 

escolas através das Equipas Regionais de Acompanhamento. 
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15. Organização do Percurso 

Com base no processo de orientação escolar e vocacional assegurado pela Psicóloga do 

Agrupamento, em articulação com os conselhos de turma e os diretores de turma, ao 

longo do ano letivo 2019/2020 procedeu-se à avaliação das dificuldades de 

aprendizagem e à identificação dos alunos com constrangimentos ao nível do seu 

percurso escolar.  

A integração dos alunos nas turmas PCA está assegurada com a formalização de uma 

declaração de concordância por parte do aluno e respetivo encarregado de educação. 

Nesse contexto, a partir do SPO e dos Conselhos de Turma, adotaram-se os seguintes 

critérios e procedimentos relativamente à sinalização dos alunos/candidatos com o 

perfil recomendado para a integração destas turmas PCA de 3º ciclo: 

a) Avaliação do perfil de interesses dos alunos sinalizados;   

b) Identificação das situações de insucesso e de potencial abandono escolar 

registado no ano em curso e de anos anteriores;   

c) Identificação da capacidade de resposta do Agrupamento ao nível dos recursos 

humanos e materiais;  

d) Adaptação da medida à caracterização do grupo turma. 

De acordo com o processo de orientação escolar e vocacional desenvolvido pelo SPO do 

Agrupamento, os alunos sinalizados para esta medida transitória, apresentam 

problemas de integração escolar, várias repetências no seu percurso escolar e 

indicadores fortes de exclusão social e abandono escolar precoce sem a conclusão do 

ensino básico.  

Neste contexto, com apresentação de fundamentação prévia da Psicóloga do SPO junto 

da Direção e do Conselho Pedagógico, foram obtidos pareceres favoráveis à abertura de 

duas turmas PCA no 3º ciclo, no pressuposto de que no ano letivo seguinte se permita a 

transição dos alunos para um percurso comum aos restantes alunos, numa lógica de 

promoção do sucesso escolar e da inclusão para todos. 

A data do parecer favorável para esta medida, ocorreu no Conselho Pedagógico de 

08/01/2020 e no Conselho Geral de 28/05/2020. 
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16.  Protocolos 

 Protocolos  

Autarquias  - Instituições Públicas  - Empresas   - IPSS  -  Associações 

 Atividades/projetos a desenvolver em parceria 

No âmbito das estratégias de desenvolvimento curricular, centrado no lema do projeto educativo do 

Agrupamento, “Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe”, as atividades pedagógicas a 

desenvolver em parcerias com as empresas e instituições do concelho de Rio Maior, têm como principal 

objetivo a sensibilização dos jovens para a valorização da escola e das aprendizagens, como instrumento 

importante para a futura integração profissional. 

No domínio das metodologias de ensino e aprendizagem, serão privilegiadas as estratégias desenvolvidas no 

contexto dos ambientes inovadores de aprendizagem, onde o trabalho de projeto, a utilização dos recursos 

tecnológicos como ferramentas de apoio à aprendizagem e o desenvolvimento do conhecimento pela 

descoberta colocam o aluno no centro da ação pedagógica e o professor como mediador das aprendizagens. 

A autonomia, a cooperação e a responsabilidade são domínios fundamentais do campo sócioafetivo, 

centrais e todo o processo de trabalho pedagógico com os alunos desta oferta curricular alternativa. 
 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 08/01/2020 

 

Data de actualização e validação pelo Diretor do Agrupamento, conselho geral e 

conselho pedagógico: 24/07/2020 

 

AEFCPS - Escola Básica Integrada Fernando Casimiro Pereira da Silva 

A Psicóloga / Serviço de Psicologia e Orientação:  Drª Tânia Santos 

O Diretor do Agrupamento/Presidente do Conselho Pedagógico: Drª Paulo Jacinto Correia de Almeida 

 


