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1. Apresentação 
 
Em maio de 2016, no âmbito do desafio lançado pela Direção Geral da Educação (DGE) e 

aceite pelo nosso Agrupamento, para que este agrupamento integrasse um grupo restrito 

de seis Agrupamento/Escolas, visando o desenvolvimento de Projetos-Piloto de Inovação 

Pedagógica (PPIP), assumiu esta instituição educativa o compromisso de introduzir 

alterações significativas nos processos e procedimentos ao nível da gestão autónoma da 

organização, do desenvolvimento curricular e do processo de regulação das 

aprendizagens. 

Volvidos três anos de experiência do exercício da autonomia e inovação, pretende este 

agrupamento, ao abrigo do n.º 1 do artigo 14º da Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, 

convolar o seu projeto em Plano de Inovação. 

Neste contexto, o agrupamento orienta o seu projeto para o cumprimento da missão 

estabelecida pela DGE, designadamente para: 

 

“Promover o sucesso e a qualidade das aprendizagens de todos os 

alunos, através do reforço da autonomia das escolas na conceção 

e adoção de projetos educativos próprios, que poderão passar 

pela introdução de alterações de âmbito organizacional e 

pedagógico, nomeadamente ao nível didático e da gestão 

curricular, que visem responder às suas necessidades específicas 

e, em simultâneo, que promovam um maior alinhamento das 

práticas educativas com as dinâmicas da sociedade de hoje”. 

 

Partindo do princípio que cada Plano de Inovação pretende reforçar de forma 

consistente e visível o processo de autonomia das escolas na procura das soluções para 

os seus problemas, estruturar-se-á a proposta do agrupamento, com a cooperação ativa 

de todos os membros da comunidade escolar e definindo estratégias que estão em 

sintonia com a diagnose elabora, os eixos e metas do seu projeto educativo e que, de 

forma complementar, vão contribuir para a concretização dos objetivos instituição, cujo 

enfoque se centra na melhoria da qualidade das aprendizagens e no combate ao 

abandono e insucessos escolares. 

As opções estratégicas assumidas pelo agrupamento centram-se numa redefinição do 

currículo e numa distinta forma de encarar a regulação das aprendizagens, recorrendo a 
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Espaços 

Desenvolvimento 
Profissional 

Semestralização 
da avaliação 

Metodologias 

Recursos 

Currículo 

Avaliação 

uma nova organização do ano letivo, por semestres, à implementação de diferentes 

metodologias, à reorganização de espaços e à rentabilização e adequação de recursos 

físicos e humanos, com maior investimento no desenvolvimento profissional dos 

docentes envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a sua concretização com sucesso, o presente projeto estará em sintonia com o 

Plano de Ação Estratégico de Promoção do Sucesso Escolar (PAEPSE), designadamente no 

cumprimento articulado das seguintes medidas estratégicas previstas nos dois projetos: 
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2. Público-alvo 
 

O projeto-piloto de inovação pedagógica (PPIP), agora Projeto de Inovação, abrangerá 

todas as turmas dos seguintes anos de escolaridade: 

Anos letivos Anos de escolaridade 

2019/2020 
2020/2021 
2021/2022 

Pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º , 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos 

 

Dada a envolvência e relevância do projeto, algumas das medidas organizativas só farão 

sentido se tomadas em todo o agrupamento, como é o caso das alterações ao calendário 

escolar.  

Algumas das opções metodológicas deverão abranger a totalidade dos grupos turma, 

dado serem opções de escola que se pretendem assumidas por todos numa lógica de 

escola aprendente. 

 

3. Áreas de intervenção definidas pelo AEFCPS 

 
3.1. Calendário Escolar 
 

Em relação ao calendário escolar pretende-se, no próximo ano letivo e seguintes, 

trabalhar numa lógica semestral, com ajuste nas interrupções letivas, por forma a 

encurtar os períodos contínuos de atividade letiva, possibilitar a recuperação de 

aprendizagens e incluir nas práticas pedagógicas momentos frequentes de balanço do 

trabalho desenvolvido e dos resultados alcançados. A adoção de um modelo não 

tradicional de calendário escolar permitirá fornecer feedback regular a alunos e famílias 

e estabelecer momentos formais de avaliação com maior regularidade.  

Esta medida, dadas as repercussões que tem na organização de transportes e refeições, 

deverá ser extensível a todas as turmas, anos, ciclos e níveis das diferentes escolas do 

agrupamento. 

A alteração do calendário escolar e do regime de avaliação (por semestres) visa a 

obtenção de dois grandes objectivos que, no entender da comunidade, são 

determinantes para a promoção do sucesso escolar: feedback e autorregulação. 

A proposta de calendário para 2019/2020 segue em anexo e assume o compromisso de 

garantir mais dias letivos que o calendário dito regular com início no mesmo dia. 
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Neste sentido, o ano letivo deverá estar organizado, por contraponto com o modelo 

tradicional, da seguinte forma: 

 

O modelo agora proposto obedece às seguintes premissas: 

 O ano letivo encontra-se dividido em 2 semestres com um número 

tendencionalmente equilibrado de dias letivos e separados por uma semana de 

interrupção letiva; 

 O primeiro semestre tem duas interrupções letivas correspondendo cada uma 

delas a um momento formal de avaliação das aprendizagens dos alunos de cada 

grupo e dando origem a um feedback a alunos e respetivos encarregados de 

educação e o segundo semestre apenas um momento. O ajuste ao calendário 

escolar terá em conta a realidade local, nomeadamente o feriado municipal do 

concelho (dia 6 de novembro); 

 Em cada interrupção letiva serão adotadas medidas de recuperação das 

aprendizagens através de estratégias definidas em conselho de turma adequadas 

ao perfil e dificuldades dos alunos; 

 As interrupções serão momentos de excelência para definição de percursos de 

aprendizagem tendo por base as aprendizagens chave já rotinadas e que serão 

monitorizados com frequência nos conselhos de ano e pelas diferentes estruturas 

educativas do agrupamento; 

 A organização em semestres permite, mais facilmente, uma forma de 

interpretação dos indicadores de aprendizagem por unidade de significado, ao 

invés da organização tradicional cujo trabalho se rege, predominantemente, por 

unidades de tempo; 

 O calendário escolar para 2020/2021 é anexo à presente revisão do plano. 
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3.2. Matrizes Curriculares 

No que diz respeito às matrizes curriculares, o agrupamento pretende efetuar algumas 

alterações à matriz proposta para os diferentes ciclos, tendo por base as matrizes base 

do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e o trabalho desenvolvido no PPIP. 

3.2.1.  Alterações à matriz curricular do 1.º ciclo 

Em relação ao 1.º ciclo, pretende-se, com início em 2020/2021, agregar a oferta 

complementar e o apoio ao estudo numa disciplina de trabalho transdisciplinar, “Oficina 

do Conhecimento”, alicerçada no estudo do meio envolvente, que inclua itens relativos 

ao património local e regional, recorrendo aos recursos naturais existentes na região. 

Esta área deverá funcionar em articulação horizontal com as restantes disciplinas do 

currículo e será desenvolvida com base em Cenário Integradores de Aprendizagem 

previamente construídos. 

Neste sentido, é importante garantir que os critérios para a distribuição de serviço, no 

1.º ciclo, permitam uma gestão flexível que, respeitando a monodocência, possibilite, 

nesta área, a alocação de outros recursos.  

Componentes do currículo – 1º Ciclo (a) 

Carga horária semanal 
(b) - horas 

1º e 2º anos  

Á
re

a
s 

c
u
rr

ic
u
la

re
s 

d
is

c
ip

li
n
a
re

s 

Português 7 H 

Matemática 7 H 

Estudo do Meio 3 H 

Educação Física (c) 2 H 

Oficina do Conhecimento (d) (e) 6 H 

Tempo a cumprir – Total (f) (g) 25 H 

Educação Moral e Religiosa (h) 1 H 

(a) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular, de 

frequência facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas nos 1.º e 2.º anos, a desenvolver no ensino básico, com natureza 

eminentemente lúdica, formativa e cultural. 

(b) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo. 

(c) É dada a possibilidade à escola de prever coadjuvações na Educação Física, sempre que adequado, privilegiando, para o efeito, os recursos 

humanos disponíveis. 

(d) A disciplina de Oficina do Conhecimento deve incluir Apoio ao Estudo e a Oferta Complementar, assim como todas as aprendizagens 

essenciais de Educação Artística, assim como trabalhar os temas de Cidadania incluídos em cada um dos Cenários de Aprendizagem. 

(e) A Cidadania e Desenvolvimento e as TIC são áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino 

neste ciclo cujo trabalho tem maior relevo nos Cenários Integradores de Aprendizagem preparados para Oficina do Conhecimento. 

(f) 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. 

(g)  Percentagem de flexibilidade igual a 
9

25
× 100 = 36%. 
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(h) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

 

Componentes do currículo – 1º Ciclo (a) 

Carga horária semanal 
(b) - horas 

3.º e 4.º anos  

Á
re

a
s 

c
u
rr

ic
u
la

re
s 

d
is

c
ip

li
n
a
re

s 

Português 6 H 

Matemática 6 H 

Estudo do Meio 3 H 

Inglês 2 H 

Educação Física (c) 2 H 

Oficina do Conhecimento (d) (e) 6 H 

Tempo a cumprir – Total (f)(g) 25 H 

Educação Moral e Religiosa (h) 1 H 

(a) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular, de 

frequência facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas nos 1.º e 2.º anos, a desenvolver no ensino básico, com 

natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural. 

(b) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo. 

(c) É dada a possibilidade à escola de prever coadjuvações na Educação Artística e na Educação Física, sempre que adequado, 

privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis. 

(d) A disciplina de Oficina do Conhecimento deve incluir Apoio ao Estudo e a Oferta Complementar, assim como todas as aprendizagens 

essenciais de Educação Artística, assim como trabalhar os temas de Cidadania incluídos em cada um dos Cenários de Aprendizagem.  

(e) A Cidadania e Desenvolvimento e as TIC são áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do 

ensino neste ciclo cujo trabalho tem maior relevo nos Cenários Integradores de Aprendizagem preparados para Oficina do 

Conhecimento. 

(f) 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. 

(g) Percentagem de flexibilidade igual a 
11

25
× 100 = 44%. 

(h) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

 

Domínios da Cidadania e Desenvolvimento 

Os domínios abaixo indicados, para cada ano de escolaridade, serão trabalhados em 

lógicas de trabalho transdisciplinares e incluídos nos Cenários Integradores de 

Aprendizagem funcionando como polos aglutinadores dos temas e projetos a 

desenvolver.   

Grupo Domínio (proposta) 1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

1.º 

(Obrigatório para 

todos os níveis e 

ciclos) 

Direitos Humanos  X X   

Igualdade de Género    X 

Interculturalidade    X X 

Desenvolvimento Sustentável   X X 

Educação Ambiental X X X  
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Saúde X X   

2.º 

(Obrigatório, 

pelo menos, em 

dois ciclos do 

ensino básico) 

Sexualidade     

Media   X  

Instituições e participação democrática X X X X 

Literacia financeira e educação para o 

consumo 

   X 

Segurança rodoviária X X   

Risco   X X 

3.º 

(Opcional) 

Empreendedorismo     

Mundo do Trabalho     

Segurança, Defesa e Paz     

Bem-estar animal     

Voluntariado X X X X 

 

Atividades de enriquecimento curricular (AEC) 

As atividades de enriquecimento curricular constituem-se, no agrupamento, como 

momentos de aprendizagem em contextos diversificados, servindo como complemento à 

atividade letiva, numa lógica de articulação curricular. 

A metodologia privilegiada pelo agrupamento, baseada na filosofia dos Laboratórios de 

Aprendizagem, recomenda que os diferentes atores educativos sejam conhecedores da 

realidade do agrupamento e estabeleçam laços que permitam uma constante articulação 

entre as diferentes áreas do saber.  

Neste sentido, é importante que os docentes/técnicos que desenvolvem as AEC tenham 

ligações fortes ao agrupamento, inserindo-se, deste modo, na sua cultura de escola.  

O horário das AEC terá em consideração o planeamento desfasado das turmas de modo a 

acautelar as medidas de distanciamento social previstas nas orientações para o ano 

letivo 2020/2021. Em virtude das referidas normas e orientações, o regime a adotar será 

o regime de funcionamento em grupo turma, não se prevendo, para este ano letivo, o 

funcionamento em regime de Ateliês como seria previsto num ano não atípico.  

Segundo o acordado com o Município de Rio Maior, a autarquia será a entidade 

promotora das AEC para todas as turmas do 1.º ciclo. 

A oferta será a seguinte: 
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Domínio Designação da AEC 

Duração semanal 

por turma (em 

minutos) 

Artístico/criativo Aprender a brincar 1 x 60 minutos 

Científico Pequenos exploradores 1 x 60 minutos 

Desportivo Atividade Físico-Motora 2 x 60 minutos 

Tecnológico Programação Informática Brilhante 1 x 60 minutos 

 

3.2.2.  Alterações à matriz curricular dos 2.º e 3.º ciclos 

Em relação à matriz curricular dos 2.º e 3.º ciclos, o agrupamento pretende criar 

espaços de trabalho transdisciplinar, continuar a promover o trabalho colaborativo e 

desenvolver práticas conducentes a lógicas ligadas à autorregulação e à flexibilidade na 

gestão de tempos e espaços. 

 

2.º ciclo 

 Constituir uma oferta transversal, designada “Oficina do Conhecimento”, baseada 

na metodologia de trabalho transdisciplinar. Esta terá incluída a disciplina de TIC 

e o trabalho em torno da Cidadania e Desenvolvimento (CD) nos domínios 

seleccionados para cada ano de escolaridade. Os domínios de CD servirão de 

aglutinadores dos trabalhos a desenvolver nesta área. Para que esta disciplina 

tenha um desenvolvimento transversal, pretende-se que seja lecionada, sempre 

que possível, em assessoria por parte de outros docentes do conselho de turma. 

Esta área funcionará, para um mesmo ano escolar tendo por base guiões de 

trabalho construídos para o efeito alicerçados em Cenários Integradores de 

Aprendizagem. 

 Fundir as disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica dando origem a 

uma nova disciplina de Expressões Artísticas. Esta fusão permitirá um trabalho 

mais articulado na área das Expressões. 

 Fundir as disciplinas de Matemática e Ciências Naturais, numa nova disciplina, 

leccionada por um mesmo docente em cada turma que fará a gestão do tempo de 

acordo com as aprendizagens a desenvolver, dando feedback de cada uma das 

disciplinas desagregadas de forma isolada. 
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 Redefinir a organização do Apoio ao Estudo, Apoio Tutorial Multidisciplinar, 

trabalhando num contexto disciplinar abrangente, em Salas de Estudo com grupo 

reduzido, promovendo uma otimização de recursos e um apoio de maior 

proximidade e garantindo, por turma, os tempos mínimos de apoio. 

 

Componente do currículo 

Carga horária semanal 

(X 45 minutos) 

5º Ano  6º Ano  Total do ciclo  

Á
re

a
s 

D
is

c
ip

li
n
a
re

s 

Línguas e Estudos Sociais 12 12 24 

Português  

Inglês  

História e Geografia de Portugal  

6 

3 

3 

6 

3 

3 

12 

6 

6 

Matemática e Ciências  8 8 16 

Matemática e Ciências Naturais 8 8 16 

Educação Artística e Tecnológica 5 5 10 

Expressões Artísticas 

Educação Musical  

3 

2 

3 

2 

6 

4 

Educação Física  3 3 6 

Educação Moral e Religiosa (facultativa) (a) (1) (1) (2) 

Oficina do Conhecimento (b) 3 3 6 

Tempo a cumprir (c) (d)  
31 

(32) 

31 

(32) 

62 

(64) 

Apoio Tutorial Multidisciplinar (e)  2 2 4 

Complemento à Educação Artística - AteliArte (f) 1 1 2 

(a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

(b) A Cidadania e Desenvolvimento e as TIC são áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino 

neste ciclo cujo trabalho tem maior relevo nos Cenários Integradores de Aprendizagem preparados para Oficina do Conhecimento. A oferta 

de Oficina do Conhecimento integra, por isso mesmo, as disciplinas de TIC e Oferta Complementar. 

(c) O tempo a cumprir no ciclo corresponde aos 2700 minutos acrescidos dos 90 minutos destinados à Oferta Complementar. Assim, são 

cumpridos os 2790 minutos previstos na matriz base.  

(d) Percentagem de flexibilidade igual a 
𝟓𝟗𝟓

𝟏𝟑𝟗𝟓
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒𝟏, 𝟕%. 

(e) Apoio Tutorial Multidisciplinar é uma forma distinta de organização do Apoio ao Estudo, tendo por pares a aprendizagem por pares mediada 

por um professor de referência. A oferta constituiu-se como uma bolsa de recursos, em regime de sala de estudo, destinada ao 

acompanhamento de alunos assegurando pelo menos 2 tempos com disponibilidade para cada turma.  

(f) O complemento à educação artística (AteliArte) será dinamizado em regime de ateliês, com inscrição no início de cada semestre. Estes 

ateliês procuram abranger as diferentes áreas da formação artística, desde a pintura, olaria, costura, cozinha, teatro, cinema, entre 

outros. A frequência é obrigatória e sujeita ao regime de faltas. A organização é feita por ano de escolaridade, nas tardes de trabalho de 

projeto onde se dinamizam as Oficinas do Conhecimento.    
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3.º ciclo 

 Constituir uma oferta transversal, designada “Oficina do Conhecimento”, baseada 

na metodologia de trabalho transdisciplinar. Esta terá incluída a disciplina de TIC 

e o trabalho em torno da Cidadania e Desenvolvimento (CD) nos domínios 

seleccionados para cada ano de escolaridade. Os domínios de CD servirão de 

aglutinadores dos trabalhos a desenvolver nesta área. Para que esta disciplina 

tenha um desenvolvimento transversal, pretende-se que seja lecionada, sempre 

que possível, em assessoria por parte de outros docentes do conselho de turma. 

Esta área funcionará, para um mesmo ano escolar tendo por base guiões de 

trabalho construídos para o efeito alicerçados em Cenários Integradores de 

Aprendizagem. 

 As disciplinas de Ciências Físico-químicas e Ciências Naturais ficarão organizadas 

em dois blocos distintos, um para conteúdos mais ligados ao ensino da Física e da 

Química e outro mais ligado ao ensino das Ciências Naturais, complementados, 

sempre que legalmente permitido, por um bloco conjunto para trabalho 

experimental lecionado em par pedagógico e alternando o trabalho em cada área. 

Deste modo, todos os processos experimentais serão articulados entre as duas 

áreas e os procedimentos laboratoriais serão elaborados e desenvolvidos tendo 

por base a mesma filosofia. 

Componente do currículo 

Carga horária semanal 
(X 45 minutos) 

7º Ano 8º Ano 9º Ano 
Total do 

ciclo 

Á
re

a
s 

D
is

c
ip

li
n
a
re

s 

Português   5 5 5 15 

Línguas Estrangeiras  6 5 5 16 
Inglês  
Língua Estrangeira II – Francês ou 
Espanhol  

3 
3 

3 
2 

3 
2 

8 
8 

Ciências Humanas e Sociais  5 5 6 16 
História  
Geografia  

3 
2 

3 
2 

3 
3 

8 
8 

Matemática 5 5 5 15 

Ciências Físicas e Naturais (a)  6 6 6 18 

Ciências Naturais 3 3 3 9 

Físico-Química 3 3 3 9 

Educação Artística e Tecnológica  3 3 3 15 
Educação Visual 3 3 3 9 

Educação Física 2 2 2 6 

Oficina do Conhecimento (b) 3 3 2 8 

Educação Moral e Religiosa (c) (1) (1) (1) (3) 
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Matrizes das turmas de PCA (projeto anexo) 

As matrizes curriculares, e demais orientações e medidas, constam do presente projeto, 

em anexo, no qual se incluem as matrizes abaixo transcritas. 

 

8.º ano 

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) 

Áreas Curriculares c) 630 minutos 

Ciências Naturais (135 minutos) Oficina do 

Conhecimento d) 
5 (225 min) 

Físico-química (90 minutos) 

História (90 minutos) Expressões Artísticas – 

Música e Multimédia e) 
4 (180 min) 

Geografia (90 minutos) 

Educação Visual (90 minutos) 
Tecnologias Digitais f) 3 (135 min) 

TIC (45 minutos) 

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

                                                    Total Planificado h)  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) Componente destinada à criação de nova(s) disciplina(s) para enriquecimento do currículo. 
d) A área curricular de Oficina do Conhecimento, integra as aprendizagens essenciais das disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química. 
e) A área curricular de Expressões Artísticas – Música e Multimédia, integra as aprendizagens essenciais das disciplinas de Geografia e História. 
f) A área curricular de Tecnologias Digitais integra as aprendizagens essenciais das disciplinas de TIC, conjugadas com as de Educação Visual. 

Tempo a cumprir (d) 35 
(36) 

34 
(35) 

34 
(35) 

103 
(106) 

Reforço de aprendizagens (e) 1 1 0 2 

Oficina de Leitura e Escrita 1 0 0 1 

Oficina de Raciocínio e Cálculo 
0 1 0 1 

(a) Para promover o ensino experimental das Ciências pretende-se que as disciplinas funcionem em regime de desdobramento, 

recorrendo sempre que necessário ao crédito horário, de modo a possibilitar a construção de DAC e trabalho concertado em torno das 

rotinas inerentes ao ensino experimental. 

(b) A Cidadania e Desenvolvimento e as TIC são áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do 

ensino neste ciclo cujo trabalho tem maior relevo nos Cenários Integradores de Aprendizagem preparados para Oficina do 

Conhecimento. A oferta de Oficina do Conhecimento integra, por isso mesmo, as disciplinas de TIC e Oferta Complementar. 

(c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

(d) O tempo a cumprir no ciclo corresponde aos 4500 minutos acrescidos dos 135 minutos destinados à Oferta Complementar. Assim, são 

cumpridos os 4635 minutos previstos na matriz base.  

(e) Oferta de complemento e reforço curricular de carácter obrigatório com recurso ao crédito horário, sempre que possível. 
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g) A área curricular de Cidadania, Desenvolvimento e Sustentabilidade, integra as aprendizagens essenciais de Cidadania e Desenvolvimento e 
Oferta Complementar. 

h) Percentagem de flexibilidade igual a 
630

1530
× 100 = 41.2%. 

 

9.º ano 

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) 

Áreas Curriculares c) 675 minutos 

Ciências Naturais (135 minutos) Oficina do 
Conhecimento d) 

5 (225 min) 
Físico-Química (90 minutos) 

História (135 minutos) Serviços de 

Restauração e) 
5 (225 min) 

Geografia (90 minutos) 

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

Educação Visual (90 minutos) 
Tecnologias Digitais g) 3 (135 min) 

TIC (45 minutos) 

                                                    Total Planificado h)  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) Componente destinada à criação de nova(s) disciplina(s) para enriquecimento do currículo. 
d) A área curricular de Oficina do Conhecimento, integra as aprendizagens essenciais das disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química. 
e) A área curricular de Serviços de Restauração, integra as aprendizagens essenciais das disciplinas de História e Geografia. 
f) A área curricular de Cidadania, Desenvolvimento e Sustentabilidade, integra as aprendizagens essenciais de Cidadania e Desenvolvimento e 
Oferta Complementar. 
g) A área curricular de Tecnologias Digitais integra as aprendizagens essenciais das disciplinas de TIC, conjugadas com as de Educação Visual. 

h) Percentagem de flexibilidade igual a 
675

1530
× 100 = 44.1%. 

 

 

Domínios da Cidadania e Desenvolvimento 

Os domínios abaixo indicados, para cada ano de escolaridade, serão trabalhados em 

lógicas de trabalho transdisciplinares e incluídos nos Cenários Integradores de 

Aprendizagem funcionando como polos aglutinadores dos temas e projetos a 

desenvolver.   

Grupo Domínio (proposta) 5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

1.º 

(Obrigatório 

para todos os 

níveis e ciclos) 

Direitos Humanos  X    X 

Igualdade de Género  X   X 

Interculturalidade  X  X   

Desenvolvimento Sustentável  X  X  
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Educação Ambiental X  X X  

Saúde  X   X 

2.º 

(Obrigatório, 

pelo menos, em 

dois ciclos do 

ensino básico) 

Sexualidade  X   X 

Media X   X  

Instituições e participação 

democrática 

X  X   

Literacia financeira e educação para o 

consumo 

  X   

Segurança rodoviária  X  X  

Risco X X X   

3.º 

(Opcional) 

Empreendedorismo      

Mundo do Trabalho X X    

Segurança, Defesa e Paz      

Bem-estar animal      

Voluntariado X X X X X 

 

3.3. Gestão do currículo 

A gestão do currículo deverá acautelar o cumprimento das metas definidas para cada 

ciclo, sem que, no entanto, se vincule às metas parcelares definidas para cada ano de 

escolaridade. 

Assim sendo, e em consonância com o fruto da reflexão que o agrupamento está a 

proceder, poderão ser tomadas opções de trabalho distintas da realidade atual, 

optando-se por trabalhar com maior incidência disciplinas num dado ano de escolaridade 

e menos em outros anos. 

Nos trabalhos preparatórios, os diferentes grupos disciplinares, deverão prolongar o 

trabalho realizado no processo de articulação curricular, mapeando os programas das 

diferentes disciplinas, acentuando as competências consideradas essenciais a cada ano 

de escolaridade e definindo claramente os tópicos comuns a cada área, ajustando as 

planificações e evitando redundâncias. 

Assim, o currículo deverá ser interpretado como uma unidade global a gerir pela escola, 

consoante a realidade do seu contexto e o perfil de cada conjunto de alunos. 

Neste sentido e por proposta da equipa, as aprendizagens essenciais de Ciências Naturais 

dos 7.º e 8.º anos deverão ser invertidas, passando a leccionar-se no 7.º as 

aprendizagens do 8.º ano e no 8.º ano as aprendizagens do 7.º ano. 
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O processo de regulação das aprendizagens deverá nortear-se pelo mapeamento 

construído, procurando que as competências consideradas essenciais sejam consolidas 

de forma efetiva e enriquecidas pelos restantes tópicos curriculares.  

 

Dispositivos de organização curricular e de regulação 

A gestão do currículo é feita através da desconstrução das aprendizagens constantes dos 

programas e metas das diferentes disciplinas, dando lugar a aprendizagens chave. As 

aprendizagens chave são referenciais comuns a todos os alunos de um mesmo ano de 

escolaridade, trabalhadas pelos diferentes grupos disciplinares, de forma coerente 

possibilitando a construção de percursos de aprendizagem. 

Os dispositivos de gestão curricular e de promoção da autorregulação foram ajustados e 

cruzados com as áreas de competência do perfil do aluno. 

 

 

 Dispositivo de Operacionalização do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória – documento que define o entendimento sobre o grau de 

desenvolvimento de cada uma das áreas de competência à saída de cada um dos 

ciclos de aprendizagem; 

 Dispositivo de planeamento – substitui as planificações a médio prazo e é um 

instrumento de gestão curricular no qual são dadas as respostas ao ciclo básico de 

aprendizagem colocando por contraponto as aprendizagens chave (o que 

pretendemos que aprendam), as metodologias adotadas (como vamos promover as 

aprendizagens) articuladas com as áreas de competência do perfil do aluno (de 

acordo com as propostas de trabalho definem-se as áreas de competência 
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privilegiadas em cada conjunto de aprendizagens) e as formas de regulação das 

aprendizagens (como verificamos que aprenderam); 

 Dispositivo de regulação e acompanhamento /dispositivo de compromisso e 

validação – documentos de promoção da autorregulação e feedback deixando aos 

docentes e aos alunos, assim como às famílias, uma informação detalhada sobre o 

modo como foram conseguidas cada uma das aprendizagens. Este documento será 

essencial para a articulação com as medidas de apoio multidisciplinar e para com 

as actividades extracurriculares.  

 

Cenários Integradores de Aprendizagem da Oficina do Conhecimento 

Os Cenários Integradores de Aprendizagem (CIA) são pontos de partida para o trabalho de 

projeto desenvolvido nos diferentes níveis e ciclos. 

Os CIA foram criados tendo por referência os Domínios da Cidadania e Desenvolvimento, 

baseados na metodologia Creative Problem Solving, trabalhando sobre as zonas de colisão das 

aprendizagens chave de cada disciplina previamente mapeadas e tendo por base a identificação 

de dois grupos de disciplinas. 

As disciplinas nucleares são aquelas que foram consideradas pelas equipas de trabalho como as 

primordiais na orientação do trabalho a realizar. 

Não se pretende com esta identificação retirar as restantes (disciplinas complementares) mas 

ao invés dar sentido às aprendizagens e promover o foco nas aprendizagens. 

Seja qual for o grau de intervenção de cada disciplina no trabalho projeto, é essencial que o 

centro do trabalho sejam as áreas de competência do perfil do aluno desenvolvidas com 

intencionalidade, regularidade e intensidade e entrelaçadas com o conhecimento. 

As diferentes equipas pedagógicas cruzaram as aprendizagens essenciais de cada disciplina e 

prepararam, por ano/nível, três Cenários Integradores de Aprendizagem. 

Os CIA são ambientes sobre os quais será desencadeado processo criativo chegando à elaboração 

de um plano de ação o qual se encerra com a apresentação e reflexão do produto. 

A gestão dos projetos ficará a cargo de cada uma das equipas educativas, sendo que para o 

efeito estão preparados, para cada CIA, guiões de integração curricular em torno dos quais as 

disciplinas nucleares e as disciplinas complementares irão desenvolver as suas aprendizagens, 

dentro desta área disciplinar e desta para as restantes. 

 

3.4. Constituição de turmas 

A constituição administrativa das turmas tem de, por imperativo legal, respeitar os 

normativos vigentes. Contudo, a flexibilização dos grupos permitirá ajustar as 
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metodologias a implementar e as dinâmicas de sala de aula, ao perfil de cada conjunto 

de alunos. Assim, após o início do ano letivo, as turmas poderão ter configurações e 

reconfigurações distintas das iniciais, numa lógica de disciplina e atendendo às 

necessidades e perfil de cada aluno e à evolução da pandemia COVID-19. 

O apoio ao estudo, dará lugar a Apoio Tutorial Multidisciplinar (ATM) que será organizado 

em regime de Salas de Estudo, numa lógica transversal, permitindo que os alunos 

tenham à sua disposição, à mesma hora, um conjunto alargado de docentes que, 

mediante a sinalização efetuada pelos conselhos de turma, ou por iniciativa dos 

discentes, efetuarão um trabalho cirúrgico baseado nos planos individuais de trabalho de 

cada aluno, permitindo a recuperação das aprendizagens tidas como essenciais, assim 

que identificadas atempadamente as primeiras dificuldades. O ATM visa a aprendizagem 

por pares e será preocupação da organização que os alunos com melhores desempenhos 

possam contribuir, em conjunto com os professores, para o desenvolvimento das 

aprendizagens de todos e com todos. 

A oferta ATM estará devidamente articulada com o Programa de Mentorias e do Projeto 

“Professores de Referência”, que é anexo ao presente projeto. 

A gestão das necessidades é feita pelos dispositivos de monitorização (Dispositivo de 

regulação e acompanhamento /dispositivo de compromisso) e permitirão ao docente 

titular da disciplina um encaminhamento específico, através de tarefas desenhadas para 

esse efeito, dos alunos para a concretização de aprendizagens não demostradas pelos 

alunos. 

O Complemento de Educação Artística no 2.º ciclo, AteliArte, será organizado em regime 

de Ateliê e procurará ir ao encontro dos talentos dos alunos, numa lógica articulada de 

tomada de decisão. A inscrição é feita, para cada ateliê, no início de cada semestre e o 

procurará servir de complemento ao trabalho desenvolvido em cada área disciplinar.  

A gestão do tempo na disciplina de Matemática e Ciências pressupõe que cada docente 

faça uma gestão contextualizada do tempo em função do grupo, garantindo em cada ano 

de escolaridade a existência de um bloco fixo comum a todas as turmas do mesmo ano 

ou na sua impossibilidade a grupos de turmas do mesmo ano, para trabalho por estações.   

A gestão do tempo nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-química, no 3.º ciclo, 

pressupõe um bloco conjunto, o bloco do desdobramento no qual os docentes envolvidos 

desenvolverão trabalho prático e/ou experimental dentro da mesma filosofia que poderá 

ser por turnos ou em grande grupo conforme a intencionalidade da tarefa. 
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3.5. Opções metodológicas e Ambientes Educativos 

O agrupamento tem assumido, nos últimos anos, uma opção por desconstruir a realidade 

relativa de cada sala de aula, acentuando a importância do trinómio: espaço, recursos e 

metodologias. 

Assim, durante o primeiro período do corrente ano letivo, o agrupamento desenvolveu 

trabalho específico no sentido de alterar o espaço físico de todas as salas de aula. Estas 

mudanças tiveram por base os ciclos de formação em torno dos laboratórios de 

aprendizagem, nos quais cerca de 80 docentes do agrupamento propuseram disposições 

distintas das clássicas para a organização da sala de aula. 

Deste modo, o trabalho dentro da lógica de Laboratórios de Aprendizagem será assumido 

pela escola como metodologia a privilegiar e a implementar de forma gradual mas 

consistente. 

Neste sentido, pretende-se assumir de forma progressiva mas contínua, a redução do 

tempo expositivo em cada aula, sendo que tal não será vinculativo mas fortemente 

recomendado.  

O agrupamento tem desenvolvido um trabalho notório em torno da reformulação dos 

seus ambientes educativos que servirão igualmente os objectivos a alcançar. Destes 

espaços destacam-se: 

 ActiveLab; 

 MediaLab; 

 FabLab; 

 CookingLab; 

 MusicLab; 

 ParkourLab; 

 ArtLab; 

 Sala MultiSensorial; 

 Biblioteca Escolar. 

 

3.6. Desenvolvimento profissional  

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 
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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. 

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 (mais de 7) projectos Erasmus 

em funcionamento visando a procura de boas práticas e ferramentas didáctico-

pedagógicas. 

 

3.7. Processo de regulação das aprendizagens  

O processo de avaliação das aprendizagens terá um carater predominantemente 

formativo, com tónica acentuada no processo e na forma como as aprendizagens vão 

sendo conseguidas. Assim, as diferentes disciplinas irão mapear os conteúdos e 

competências, cruzando as mesmas com diferentes instrumentos de avaliação, sendo 
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que o trabalho desenvolvido em Oficina do Conhecimento será um dos indicadores a 

privilegiar em todas as disciplinas. 

Para o desenvolvimento deste tipo de regulação das aprendizagens é necessário que: 

 Os conselhos de turma, por ano, reúnam semanalmente, ou de forma equivalente, 

por forma a planearem, monitorizarem e desenvolverem os projetos de cada 

turma e procederem à regulação das aprendizagens nas diferentes áreas do saber; 

 Os diferentes grupos de trabalho a criar em cada turma tenham, na sua génese, 

uma avaliação diagnóstica que permita definir o grau de apreensão dos conceitos 

e o nível de desenvolvimento das competências essenciais para cada trabalho. 

Cada grupo deverá ser acompanhado de forma mais vincada por um docente do 

conselho de turma que, preferencialmente, não deverá ser diretor de turma. 

 Os projetos a desenvolver deverão ser negociados com os alunos e irem ao 

encontro das áreas a necessitar de desenvolvimento, aproveitando as 

caraterísticas e gostos de cada aluno, estimulando a autorregulação das 

aprendizagens. Para tal, e numa primeira fase, serão criados guiões, por ano de 

escolaridade, que norteiem o trabalho a realizar.  

 A não transição de ano (em anos não terminais de ciclo) deverá ser uma medida 

excecional, apenas utilizada caso os alunos não tenham desenvolvido um número 

mínimo de competências essenciais definidas para o ano de escolaridade. 

 A autorregulação e o feedback das aprendizagens é garantido pela estruturação já 

mencionada e com os dispositivos atrás descritos. A autorrregulação é promovida 

com base nos Percursos de Aprendizagens construídos por cada disciplina e o 

feddback é dado no final desses percursos e nos momentos de avaliação formal, 

tendo por base um referencial comum de avaliação. 

 A construção dos referenciais de avaliação terá por base dois grandes domínios, o 

domínio Socioafetivo cujo feedback fica a cargo de todo o conselho de turma e 

terá por base os subdomínios Responsabilidade, Autonomia e Cooperação e o 

domínio Cognitivo da responsabilidade de cada grupo disciplinar. Cada subdomínio 

do domínio Cognitivo terá por base descritores e níveis de desempenho a 

trabalhar com os alunos. 
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4. Medidas de autonomia  

O projeto apresentado constitui-se como um motor de promoção do sucesso escolar, 

permitindo retirar da prática diária e organizativa alguns aspetos que, no entender da 

escola, são nefastos ao normal decurso do trabalho educativo.  

Neste sentido, algumas das propostas apresentam desconformidades com a legislação 

vigente, nomeadamente: 

 A matriz curricular dos três ciclos adaptada da matriz base a nível nacional, sendo 

aqui de destacar o caso da criação da disciplina de Oficina Conhecimento e da 

colisão das disciplinas de Matemática e Ciências Naturais Educação Visual e 

Educação Tecnológica; 

 A possibilidade de alocar diferentes docentes à lecionação de Oficina do 

Conhecimento, numa lógica de gestão eficaz dos recursos, observando o perfil dos 

docentes e o fim primeiro a que se destina a área a trabalhar; 

 A possibilidade de uma disciplina ter responsabilidade partilhada por mais do que 

um docente, na procura da desejada articulação curricular e tendo como 

referência uma gestão correta dos recursos disponíveis; 

 A possibilidade de gestão dos grupos turma de forma diferenciada, 

nomeadamente na disciplina de Oficina do Conhecimento. 

 O desenvolvimento das AEC em Ateliês, agregando turmas e criando grupos de 

alunos comprometidos com os projetos a desenvolver e com as expectativas e 

necessidades dos alunos e das famílias, caso a evolução da pandemia assim o 

permita; 

Critérios de 
avaliação 

Cognitivo 

D1 

Níveis de 
desempenho 

D2 

Níveis de 
desempenho 

D3… 

Níveis de 
desempenho 

Socioafetivo 

Autonomia 

Níveis de 
desempenho 

Responsabilida
de 

Níveis de 
desempenho 

Cooperação 

Níveis de 
desempenho 
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 O calendário escolar e a proposta de organização em dois semestres, cada um 

com dois momentos formais de avaliação, aos quais se acrescenta o momento 

final de semestre de avaliação quantitativa.     

 

5. Includ-ed e a Escola Positiva 

O projeto Includ-ed é uma forma diferente de olhar para a escola enquanto comunidade. Assim, 

durante os próximos anos, o agrupamento irá trabalhar no sentido de promover a construção 

efectiva de comunidades de aprendizagem. 

Os grupos interativos e as tertúlias dialógicas literárias são acções educativas de sucesso que 

pretendemos implementar com frequência. Para tal, nos 2.º e 3.º ciclos uma das horas letivas de 

direção de turma ficará em tempo livre dos alunos, preferencialmente no final das manhã dos 

dias de trabalho de projeto e visará o desenvolvimento de trabalho em torno dos valores da 

cidadania em tertúlia dialógica.  

Os grupos interativos serão dinamizados, preferencialmente, nas turmas cujo perfil o recomenda 

e mediante a existência de voluntários disponíveis e geridos pelas comissões mistas. 

A escola positiva e a implementação de programas de solidariedade ligados à comunidade são 

outro pilar do trabalho educativo. Os programas Erasmus desenvolvidos em torno do Growing 

with a growth MindSet permitiram a criação de ferramentas essenciais para trabalho específico 

em torno das emoções. 

 

6. Notas finais  

Estamos certos que o processo de intenções agora delineado não é um processo 

terminado e que no decurso do projeto novas estratégias surgirão. Aliás esta foi a lógica 

subjacente ao PPIP, que agora é convolado, a lógica de escola aprendente que reflecte 

sobre as suas práticas na melhoria constante de processos. 

Deste modo, o agrupamento pretende desenvolver as ações, sempre numa perspetiva 

construtiva e dinâmica, tendo por finalidade a promoção do sucesso escolar. 

 

Rio Maior, 31 de julho de 2019 

O diretor 

 

Paulo Almeida 

 


