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1. Introdução 

 

O Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva organiza, anualmente, um conjunto 

alargado de atividades educativas a proporcionar aos alunos durante todo o período de tempo em que 

estes permaneçam no espaço escolar, quer em momentos de ausência de docentes, quer em momentos 

de ocupação livre com atividades de complemento curricular e de apoio. 

O Plano de Ocupação dos Tempos Livres Escolares foi construído na procura de uma resposta 

abrangente às necessidades de alunos e famílias, no que diz respeito ao desenvolvimento harmonioso 

das dez áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e no que 

concerne às necessidades de acolhimento das diferentes famílias. 

Assim, observado o estabelecido nas alíneas a) do n.º 3 e  b) do n.º 5 do art. 3.º do Despacho Normativo 

n.º 10-B/2018, de 6 de julho, conjugadas com a alínea m) o n.º 3 e o n.º 10 do referido normativo, 

construiu-se o presente plano com obediência aos seguintes princípios orientadores: 

a) Melhorar a organização, planeamento e distribuição do serviço docente, através de um 

aproveitamento mais eficiente e racional dos recursos existentes, garantindo o 

acompanhamento educativo dos alunos durante o seu período de vivência nos 

estabelecimentos de ensino do Agrupamento. 

b) Promover a ocupação plena dos tempos escolares dos alunos, estabelecendo como 

prioridade o cumprimento do currículo e dos programas das diferentes áreas 

curriculares. 

c) Proporcionar a todos os alunos experiências de enriquecimento curricular e 

extracurricular, evitando a sua dispersão por atividades sem supervisão de adultos, 

com os riscos e prejuízos que essas circunstâncias acarretam, procurando dar 

resposta igualmente às necessidades das famílias que trabalham. 

Ficam abrangidos por este plano, todos os docentes em exercício de funções no 

Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva e todas as turmas da Educação Pré-

Escolar e do Ensinos Básico . 

d) Alocar recursos passíveis de serem mobilizados nas diferentes medidas de suporte às 

aprendizagens, em especial relacionadas com as medidas universais e que permitam ações 

preventivas sobre o abandono e insucesso escolares. 

Na sua implementação, ao longo do ano letivo, é indispensável que se proceda a avaliações periódicas e, 

em função, disso se proceda a aperfeiçoamentos necessários deste modelo organizativo e à 

rentabilização dos recursos humanos, físicos e materiais disponíveis. 
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2.   Substituição de docentes por ausência temporária 

 
Os docentes ausentes por períodos de curta duração são substituídos por outros docentes: 

a) Preferencialmente do mesmo conselho de turma ou grupo de recrutamento com recurso aos 

professores de apoio (no 1.º ciclo) ou docentes com horas no Gabinete de Apoio ao Aluno, GAA, ou com 

outros tempos de redução da componmente letiva conforme o estabelecido na e) do n.º 3 do artigo 83º 

do Estatuto da Carreira Docente; 

b) Por outros docentes com serviço no Gabinete de Apoio ao Aluno; 

c) No pré-escolar, em caso de ausência de um educador, as crianças serão distribuídas pelos restantes 

grupos. 

Em relação à aplicação do disposto na alínea a), os docentes poderão, caso possível, gerir, de forma flexível, 

os tempos da matriz curricular, optando por lecionar a disciplina que são responsáveis na turma/grupo ou 

optar por outras atividades pedagógicas. 

Relativamente à aplicação da alínea b), e caso o docente seja do mesmo grupo de recrutamento do docente 

ausente, poderá, caso possível, aplicar o plano de aula previamente desenhado pelo docente ausente. 

Neste sentido, clarificam-se os conceitos seguintes: 

Atividades pedagógicas a desenvolver pelos alunos: São atividades de que o agrupamento dispõe para 

ocupação dos tempos letivos em caso de ausência de professores e estruturam-se nas seguintes 

modalidades: 

 Permutas de aulas entre professores do mesmo conselho de turma (só possível nos 2.º e 3.º 

ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário); 

 Atividades educativas de substituição: 

o Com ausência prevista do docente titular; 

o Com ausência imprevista do docente titular; 

o Outras situações. 
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 Falta por motivos previstos: são aquelas que ocorrem com conhecimento prévio do docente, 

devendo este dar conhecimento da ocorrência à Direção, de acordo com a legislação em vigor. 

 Faltas por motivos imprevistos: são aquelas que ocorrem por causas alheias à vontade do docente 

sem possibilidade da sua previsão. Estão neste caso as faltas por atraso de transporte, 

por doença súbita, entre outros. O docente deve, também nestes casos, procurar avisar o mais 

rapidamente possível os serviços da escola. 

 Permuta: é a transposição recíproca de posição de duas ou mais aulas de diferentes disciplinas no 

horário de uma turma. 

 Mudança de aula: consiste na alteração de data e hora da aula a lecionar e só poderá acontecer caso 

os encarregados de educação da turma concordem, por escrito, com a alteração pontual com 

antecedência mínima de 5 dias. 

O pedido de permuta ou de mudança de aula deverão ser registadas no programa GIAE e apenas 

produzem efeito após aprovação por parte da direção. 

3.   Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)  
 

As AAAF destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na Educação Pré-escolar antes e ou depois 

do período diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades. 

As AAAF decorrem, preferencialmente, em espaços especificamente concebidos para estas atividades, sem 

prejuízo do recurso a outros espaços escolares. 

As AAAF são planificadas pelo Departamento da Educação Pré-escolar em articulação com os recursos 

disponibilizados pela autarquia, tendo em conta as necessidades dos alunos e das famílias. 

É da responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da execução das AAAF, tendo em vista garantir a qualidade das atividades desenvolvidas. 

Para tal, o diretor deverá designará anualmente um docente deste grupo de recrutamento para a 

monitorização da qualidade do serviço de AAAF, através da auscultação, pelo meio mais adequado, a 

educadores, pais e encarregados de educação. 

As AAAF são reguladas pelo Regulamento da Escola a Tempo Inteiro e Fornecimento de Refeições, 

publicadas no Aviso n.º 14568/2022, de 22 de julho. 

 

4.   Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
As Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo (AEC) do Ensino Básico são promovidas pela 

Câmara Municipal de Rio Maior e funcionam sem flexibilização de horário e em formato de Ateliê.  
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Os Ateliês desenvolvidos no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular são lecionados por 

professores contratados pela Entidade e delineados em projeto específico.  

As AEC constam do Plano Anual de Atividades do Agrupamento e são supervisionadas pelos professores 

titulares das turmas onde estão a decorrer. As normas de funcionamento destas atividades constam ainda 

no Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas.  

A escolha das atividades a dinamizar nas AEC no ano letivo 2022/2023 foi negociada pelas diferentes 

estruturas do agrupamento e autarquia, tendo-se acordado o definido nas tabelas abaixo: 

Domínio Designação da 

AEC 

Duração semanal por turma 

(em minutos) 

Desportivo Brincar 

Saudável 

1 x 60 minutos 

Ligação da escola com o 

meio 

bRincar Maior 4 x 60 minutos 

 

As AEC são reguladas pelo Regulamento da Escola a Tempo Inteiro e Fornecimento de Refeições, 

publicadas no Aviso n.º 14568/2022, de 22 de julho. 

5.   Atividades de Complemento Curricular 

As Atividades de Complemento Curricular abrangem um conjunto alargado de iniciativa visando a 

ocupação dos tempos livres escolares e o desenvolvimento de integral do aluno, nas seguintes áreas: 

 Científica; 

 Artística; 

 Tecnológica; 

 Físico-Desportiva. 

Assim, o AEFCPS preparou, de acordo com o perfil do pessoal docente em exercício de funções, e das 

necessidades dos alunos e famílias, um plano para a Ocupação dos Tempos Livres Escolares (POTLE) que 

contemple espaços de complemento e enriquecimento curricular e recuperação das aprendizagens. 

O POTLE é ajustado anualmente à realidade normativa e de contexto e compreende: 

 Gabinete de Apoio ao Aluno, na sua secção de atividades de substituição de aulas por ausências 

imprevistas dos docentes; 

 Preparação para as Provas Finais do 3.º ciclo; 

 Apoio Tutorial Multidisciplinar; 

 Oficinas de: 

o Raciocínio e Cálculo; 

o Leitura e Escrita; 
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o Comunicação. 

 Clubes de Escola: 

o Clube Multimédia; 

o Parkour; 

o Desporto Escolar; 

o Música; 

o Ciência na Maior; 

o Leitura; 

o Robotic; 

o Espaço + Arte; 

o Expressão Dramática; 

o Master Chef; 

o #jog@; 

o ArtLab; 

 

5.1.   Clubes de Escola 
 

5.1.1.   Desporto Escolar 

O Desporto Escolar visa aprofundar as condições para a prática desportiva regular em meio escolar, como 

estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos de vida saudáveis. Pretende-se criar condições 

para o alargamento gradual da oferta de atividades físicas e desportivas, de caráter formal e não formal, a 

todos os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória. 

O Desporto Escolar constitui uma das vertentes de atuação do Ministério da Educação e Ciência com maior 

transversalidade no sistema educativo, desenvolvendo atividades desportivas de complemento curricular, 

intra e interescolares, dirigidas aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.  

No ano letivo 2022/2023, o AEFCPS dinamizará seis grupos equipa de Desporto Escolar: Basquetebol; 

Futsal; Ténis de Mesa; Xadrez; Boccia; Desporto Comunidade. 

 

5.1.2. Clube Europeu 

O Clube Europeu visa criar entre os seus membros um verdadeiro espírito europeu de cidadania ativa e 

transmiti-lo aos outros membros da comunidade em que estão inseridos. O clube tem como intuito 

promover, com o recurso a parcerias, ações de dinamização tendentes a uma melhor informação sobre a 

Europa, as Instituições Europeias, os Estados Membros e o património cultural e natural da Europa, assim 

como os problemas com que a comunidade se defronta. 
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5.1.3. Clube de Expressão Dramática (CED) 

Neste clube são dinamizados ateliês de expressão dramática, recorrendo-se à improvisação, ao jogo 

dramático, à dramatização e interpretação para desenvolver nos alunos, de uma forma lúdica: a autoestima, 

a capacidade de partilha, o relacionamento interpessoal, o trabalho em equipa e a criatividade. Nas sessões 

serão realizadas atividades de apoio ao currículo, umas específicas do clube e outras articuladas com a 

Biblioteca Escolar e com projetos de turma. 

5.1.4. Clube Espaço + Arte 

O Clube “ESPAÇO+ARTE” permite a criação de um espaço que proporcione momentos de observação e de 

partilha de experiências/aprendizagens, com a tónica no desenvolvimento da personalidade, criatividade, 

comunicação e sensibilidade estética dos alunos através da expressão artística, para além das atividades 

desenvolvidas no contexto de sala de aula. Pretende-se, com este clube, fomentar a identidade artística do 

Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva. 

 

5.1.5. Clube Robotic – Programação e Robótica 

O Clube da Robótica pretende ser um espaço de criatividade e desenvolvimento de competências na área 

programação, assim como em outras áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

O clube reúne semanalmente e, neste espaço, pretende-se criar espaços virtuais na Web, realização de 

atividades de exploração com os robots, desenvolvimento de projetos colaborativos, dinamização de 

workshops abertos à e para a Comunidade, realização de atividades TIC com recurso a tablets e outros 

equipamentos disponíveis na escola usando ferramentas da web 2. 

 

5.1.6. Clube Multimédia 

O  Clube de  Multimédia tem como objetivo principal  promover  o desenvolvimento de projetos multimédia, 

utilizando a multidisciplinaridade do clube de forma a  permitir aos alunos  a aquisição de conhecimentos e 

competências técnicas, estabelecendo  o cruzamento da tecnologia e da comunicação ligadas à produção e 

divulgação de  conteúdos  e  os tornem capazes de responder às solicitações da sociedade atual, com 

especial  incidência nas novas formas de comunicação em suporte digital.  

5.1.7. Clube de Ciência Viva (Ciência na Maior) 

O Clube de Ciência funcionará em horário extracurricular, sempre que possível em articulação com as 

diferentes áreas do saber, projetando a sua ação em três grandes eixos:  

 Eixo 1 - Ciências da Terra e da Vida; 

 Eixo 2 - Ciência dos Materiais; 
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 Eixo 3 - Ciências e Tecnologias. 

A forma como foi delineado o plano de ação do Clube de Ciência assenta em lógicas de Whole school aproach, 

lógicas essas que entendem a escola como um ecossistema de aprendizagem e bem-estar, onde o 

conhecimento e a ciência são determinantes para que cada aluno possa construir o seu projeto de vida. 

  

5.1.8. Academia Master Chef 

Este clube tem como finalidade dotar os alunos de alguma autonomia e conhecimentos ao nível da confeção 

e apresentação na área da cozinha.  

No clube Master Chef desenvolvem-se hábitos de vida saudável e criam-se hábitos de trabalho e sentido de 

responsabilidade. 

 

5.1.9. Clube de Música 

O Clube de Música nasce da necessidade de se desenvolver com os alunos atividades diferenciadas que não 

podem ser devidamente exploradas individualmente e aprofundadas no contexto sala de aula, motivando 

os alunos e contribuindo para o seu sucesso educativo. 

A música é um elemento essencial na educação e no processo de desenvolvimento da personalidade da 

criança e do jovem. 

Hoje, no seio de uma sociedade cada vez mais competitiva, faz sentido promover e cultivar a educação 

estética e a educação pela arte. 

Como tal o clube de música é um espaço onde os alunos têm oportunidade de experimentar a música tanto 

na vertente vocal como na vertente instrumental (Sopros, Cordas e Percussão). Aqui proporciona-se a 

oportunidade de aprender a tocar alguns instrumentos como trompete, clarinete, saxofone, trombone, 

guitarra, baixo, bateria ou até mesmo desenvolver as aptidões vocais, dando continuidade às 

aprendizagens que os alunos fazem extraescola. 

 

5.1.10. Clube de Matemática - #jog@ 

O Projeto Clube da Matemática visa despertar, nos alunos, o gosto pela Matemática, tendo por base a 

divulgação de curiosidades matemáticas e a proposta de enigmas, charadas, jogos e problemas ligados a 

situações da vida real e que contemplem conteúdos matemáticos.  

A gamificação é fator essencial para despertar nos alunos o gosto pela Matemática. A introdução de 

desafios/jogos e da parte mais lúdica da matemática nas atividades escolares é uma contribuição 

promissora para ajudar a superar uma certa posição menos positiva face à disciplina, uma vez que os alunos 

são mais facilmente cativados para aprender se puderem fazê-lo de uma forma lúdica. Portanto, 
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pretendemos promover interações agradáveis com a Matemática que podem ser a base de um 

relacionamento saudável e gratificante com a mesma. 

5.2. Preparação para as Provas Finais (PPF-3º Ciclo) 

Tempos incluídos no horário de docentes e alunos do 9º ano destinados ao desenvolvimento de atividades 

de preparação das provas finais de Português e Matemática. 

 9.º A 9.º B 9.º C 9.º D 9.º E 9.º F 

PPFPT QUARTA 
12:45- 13:30 

SEXTA 
16:15- 17:00 

QUINTA 
16:15- 17:00 

TERÇA 
16:15- 17:00 

QUINTA 
16:15- 17:00 

TERÇA 
16:15- 17:00 

PPFMAT QUINTA 
16:15- 17:00 

SEGUNDA 
16:15- 17:00 

TERÇA 
16:15- 17:00 

QUINTA 
16:15- 17:00 

SEGUNDA 
16:15- 17:00 

QUINTA 
16:15- 17:00 

 

Nestas sessões serão dinamizadas propostas de trabalho versando a revisão de conteúdos de outro as 

anos de escolaridade, permitindo assim a recuperação das aprendizagens e propostas de trabalho com 

incidência na tipologia de itens de provas de anos anteriores. 

5.3. Apoio Tutorial Multidisciplinar (2.º e 3.º Ciclos) 

O Apoio Tutorial Multidisciplinar (ATM) é um espaço que se pretende que seja um ambiente educativo 

diferente daquele a que o aluno está habituado a viver nas áreas curriculares disciplinares, aproveitando o 

seu tempo livre de forma construtiva e enriquecedora. 

O ATM visa apoiar os alunos nas seguintes situações: 

 Alunos que, propostos pelos conselhos de turma, aí usufruem de sessões de estudo acompanhado 

por tutores docentes; 

 Alunos que, voluntariamente, o procurem para realização dos seus estudos/trabalhos; 

 Alunos em situação de realização de ficha de avaliação, no caso de ausência à aula respetiva. 

As finalidades do ATM são as seguintes: 

 Desenvolver competências para a construção de saberes; 

 Favorecer o desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho autónomo ou em grupo; 

 Proporcionar orientação e apoio geral na realização de trabalhos escolares, nomeadamente 

trabalhos de casa, exercícios de aplicação e trabalhos de pesquisa; 

 Proporcionar orientação e apoio no estudo individual: revisão de conteúdos lecionados, 

organização de apontamentos e pesquisa de informação; 

 Estimular práticas de entreajuda nos alunos. 
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5.4. Oficinas no âmbito do Plano de Recuperação das Aprendizagens 

O Plano Estratégico de Recuperação das Aprendizagens define um conjunto de ações, inseridas no Plano 

21|23 Escola +, que permitem constituir-se como medidas universais, à disposição de todos os alunos e a 

aplicar a alunos identificados pelos conselhos de turma, visando a recuperação de aprendizagens nas 

seguintes áreas: 

 Matemática, com Oficina de Raciocínio e Cálculo (ORC); 

 Português, com Oficina de Leitura e Escrita (OLE); 

 Inglês, com Oficina de Comunicação (COM). 

 

5.5. Horários das atividades de complemento curricular 

As atividades de complement curricular descirtas nos ponto 3.1. a 3.3. funcionam nas tardes de segunda, 

terça, quinta e sexta, em horários que compreendem três segmentos, na grelha horária do 3.º ciclo: 

 

 1.º tempo 2.º tempo 3.º tempo 

Horário 14:30 – 15:15 15:15-16:00 16:15-17:00 

 
Por decisão do diretor, poderá ser dinamizada alguma destas ofertas na grelha horária do 2.º ciclo, caso o 

grupo de alunos a frequentarem seja formado exclusivamente por alunos desse ciclo. 

Para o ano letivo 2022/2023, a forta será dinamizada no seguinte horário: 
 

SEGUNDA 

14:30 
- 

15:15 

Apoio Tutorial Multidisciplinar 
Clube DE - Xadrez 
Clube DE - Futsal 
Clube de Expressão Dramática 
Clube Robotic 

15:15 
- 

16:00 

Clube DE - Futsal  
Clube de Expressão Dramática 
Clube Robotic 
Apoio Tutorial Multidisciplinar 

16:15 
- 

17:00 

Apoio Tutorial Multidisciplinar 
Clube Espaço + Arte 
Clube de Parkour 
Clube de Multimédia 

 

 

TERÇA 

14:30 
- 

15:15 

Apoio Tutorial Multidisciplinar 
Clube Ciência Viva – Ciência Na Maior 
Clube de Parkour 
Clube Academia MasterChef 
Clube DE - Desporto Comunidade 

15:15 
- 

Clube Ciência Viva – Ciência Na Maior 
Apoio Tutorial Multidisciplinar 
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16:00 Clube #jog@+ 
Clube de Parkour 
Clube Academia MasterChef 
Clube Europeu 
Clube DE - Desporto Comunidade 
Clube de Leitura 

16:15 
- 

17:00 

Clube Ciência Viva – Ciência Na Maior 
Apoio Tutorial Multidisciplinar 
Clube Espaço + Arte 
Clube Multimédia 
Clube DE – Basquetebol 
Clube de Leitura 

 

QUINTA 

14:30 
- 

15:15 

Apoio Tutorial Multidisciplinar 
Clube DE - Desporto Comunidade 
Clube de Ténis de Mesa 
Clube DE – Basquetebol 
Clube de Parkour 
Clube Robotic 

15:15 
- 

16:00 

Apoio Tutorial Multidisciplinar 
Clube DE – Basquetebol 
Clube Espaço + Arte 
Clube #jog@ 
Clube de Ténis de Mesa 

16:15 
- 

17:00 

Apoio Tutorial Multidisciplinar 
Clube de Música 
Clube Ciência Viva-Ciência na Maior 
Clube de Ténis de Mesa 
Clube DE - Futsal 

 

SEXTA 

14:30 
- 

15:15 

Apoio Tutorial Multidisciplinar 
Clube DE - Xadrez 
Clube Europeu 
Clube ArtLab 

15:15 
- 

16:00 

Apoio Tutorial Multidisciplinar 
Clube DE - Xadrez 
Clube ArtLab 

16:15 
- 

17:00 

Clube de Música 
Clube de Parkour 
Clube  de Multimédia  
Clube  Ciência Viva-Ciência na Maior 

 

6.   Outras estruturas de ação educativa 

6.1. Biblioteca Escolar 

Pertencendo à Rede de Bibliotecas Escolares, segue as respetivas diretrizes e orientações referentes 

ao funcionamento das Bibliotecas Escolares. Assim, a missão das Bibliotecas Escolares, de acordo 

com o Quadro Estratégico 2021-2027 da Rede de Bibliotecas Escolares será “cria condições para que 
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todas as comunidades educativas tenham excelentes bibliotecas escolares, que respondam de forma 

eficaz e inovadora aos desafios colocados à educação e à escola, garantindo a todos, e com todos, 

ambientes de informação e conhecimento, conducentes ao desenvolvimento dos saberes e 

competências indispensáveis numa sociedade cada vez mais dinâmica, imprevisível, digital e global.”. 

De acordo com a declaração política da International Association School Librarianship sobre 

Bibliotecas Escolares: “um programa planeado de ensino de competências de informação em parceria 

com os professores da escola e outros educadores é uma parte essencial do programa das Bibliotecas 

Escolares”. Estes serviços de aprendizagem, ainda segundo o referido manifesto, devem ser 

disponibilizados “de igual modo a todos os membros da comunidade escolar, independentemente da 

idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua e estatuto profissional ou social”, sendo que, “aos 

utilizadores que, por qualquer razão, não possam utilizar os serviços e materiais comuns da 

Biblioteca, devem ser disponibilizados serviços e materiais específicos”.  

Assim, as Bibliotecas Escolares constituem recursos essenciais a todo o processo educativo, em que 

um conjunto de pessoas, serviços e equipamentos são disponibilizados com objetivos informativos, 

educativos, lúdicos e culturais, de apoio às atividades curriculares, de complemento curricular e de 

ocupação dos tempos livres. Devem ainda proporcionar à comunidade educativa a possibilidade de 

aquisição de conhecimentos e competências em diferentes domínios, nomeadamente, ao nível da 

criação de hábitos de leitura e investigação, da utilização das novas tecnologias da informação e 

ainda da educação para a cidadania, numa lógica de desenvolvimento integral do indivíduo. 

Deste modo, as BE, ao assumirem um papel central no processo educativo, promovem o 

desenvolvimento de competências a nível da literacia, da comunicação e informação, do ensino e 

aprendizagem e, desta forma, contribuirão ativamente para a melhoria dos resultados escolares dos 

alunos. 

6.1.1. Valores da BE 

Serão valores das Bibliotecas Escolares do Agrupamento os definidos no Quadro Estratégico acima 

referido: 

 Liberdade e Responsabilidade 

Liberdade de acesso à informação, às ideias e aos serviços. Liberdade de expressão, nas suas 

múltiplas manifestações. Liberdade individual e coletiva, alicerçada no conhecimento, no 

pensamento crítico, nos valores democráticos e no respeito pelos direitos humanos.  

Responsabilidade na relação com a informação e com os outros, agindo eticamente em função do 

bem comum. 

 Equidade, Diversidade, Inclusão 

Reconhecimento e valorização da diversidade na sua pluralidade, criando condições para o 

desenvolvimento e participação de todos. 

 Colaboração e Participação 
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Colaboração na resposta a desafios e problemas individuais e coletivos e na construção comum do 

conhecimento.  

Participação no quadro de uma cidadania democrática, reflexiva, empreendedora e transformadora. 

 Inovação e Excelência 

Inovação nos meios, nos percursos e nas soluções, ancorada no pensamento crítico, na criatividade e 

na proatividade.  

Excelência enquanto superação individual e coletiva, alicerçada na reflexão, na resiliência e no 

trabalho. 

 Sustentabilidade e Bem-estar 

Sustentabilidade e bem-estar pessoal e coletivo, assentes na compreensão, no compromisso e na 

intervenção colaborativa. 

De modo a alcançar estes valores será elaborado um Plano de Atividades que se desenvolverá tendo 

por base os quatro domínios: Currículo, Literacias e Aprendizagem, Leitura e Literacia, Projetos e 

Parcerias e Gestão da Biblioteca Escolar, definidos pelo programa nacional da RBE, numa lógica de 

articulação. Articulação curricular e articulação com os Cenários Integradores de Aprendizagem, bem 

como com os restantes projetos em desenvolvimento no Agrupamento.  

A Biblioteca Escolar será assim um espaço multifuncional, flexível, seguro, acolhedor, adaptado às 

necessidades dos utilizadores na construção de saberes, de hábitos de leitura multimodal, de 

cooperação e crescimento.  

6.1.2. Equipa da BE e horário  

Fazem parte da equipa da BE, o(s) professor(es) bibliotecários e todos os docentes e não docentes 

com serviço distribuído em alguma das bibliotecas escolares. 

Na distribuição de serviço deverá ser acautelado a exist~encia de um recurso com pelo menos 5 

horas em cada uma das escolas com mais de 150 alunos.  

  

6.2. Unidade de Ensino Estruturado para pessoas com Perturbação do Espetro do Autismo  

Foi criada a Unidade de Ensino Estruturado para o Apoio à Inclusão de Alunos com Perturbações do 

Espetro do Autismo na escola sede do agrupamento, com vista a concentrar meios humanos e 

materiais que possam oferecer uma resposta educativa de qualidade a estes alunos. 

Constituem objetivos desta Unidade, entre outros: 

 Promover a participação dos alunos com perturbações do espetro do autismo nas atividades 

curriculares, entrosando com os seus pares de turma; 
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 Implementar e desenvolver um modelo de ensino estruturado, consistindo na aplicação de um 

conjunto de princípios e estratégias que promovam a organização do espaço, do tempo, dos 

materiais e das atividades; 

 Aplicar e desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que, com base no modelo 

de ensino estruturado, facilitem os processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao 

contexto escolar; 

 Proceder às adequações curriculares necessárias; 

 Assegurar a participação dos pais/encarregados de educação no processo de ensino e 

aprendizagem; 

 Organizar o processo de transição para a vida pós-escolar. 

 

6.3. Unidade Especializada de Apoio à Multideficiência 

Foi criada uma Unidade Especializada para Apoio à Inclusão de Alunos com Multideficiência na escola 

sede do agrupamento, com vista a concentrar meios humanos e materiais que possam oferecer uma 

resposta educativa de qualidade a estes alunos. 

Constituem objetivos desta Unidade, entre outros: 

 Promover a participação dos alunos com multideficiência nas atividades curriculares, 

entrosando com os seus pares de turma; 

 Aplicar metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinares visando o 

desenvolvimento e a integração social e escolar dos alunos; 

 Proceder às adequações curriculares necessárias; 

 Assegurar a participação dos pais/encarregados de educação no processo de ensino e 

aprendizagem; 

 Assegurar os apoios específicos ao nível das terapias, da psicologia, da orientação e 

mobilidade; 

 Organizar o processo de transição para a vida pós-escolar. 

 

 

6.4. Português Língua Não Materna 

6.4.1.  Conceito 

Oferta da disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM) e ou de medidas 

específicas de apoio no ensino básico - 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico -, nos cursos 

científico-humanísticos e nos cursos artísticos especializados do ensino secundário, 

bem como nos cursos profissionais de nível secundário de dupla certificação, escolar e 

profissional. 
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6.4.2. Destinatários 

Alunos recém-chegados ao sistema educativo que não tenham o português como língua 

materna ou que não tenham tido o português como língua de escolarização e para os 

quais, de acordo com o seu percurso escolar e o seu perfil sociolinguístico, a escola 

considere ser a oferta curricular mais adequada. 

6.4.3. Objetivos 

Oferecer condições equitativas de acesso ao currículo e ao sucesso educativo, nomeadamente no que 

respeita à aprendizagem e ao domínio suficiente da língua portuguesa, como veículo de todos os 

saberes escolares. 

Assegurar a eficaz integração dos alunos no sistema educativo nacional, independentemente da sua 

língua, cultura, condição social, origem e idade. 

 

6.4.4. Posicionamento em grupo de nível de PLNM 

Quando um aluno cuja língua materna não é o português ou que não tenha tido o português como 

língua de escolarização é inserido no sistema educativo, deverá a sua escola traçar o seu perfil 

sociolinguístico e aplicar-lhe teste de diagnóstico de PLNM para aferir o seu conhecimento da língua 

portuguesa. Em função da informação recolhida e dos resultados obtidos neste teste, o aluno é 

posicionado num nível de proficiência linguística de PLNM. 

 

6.4.5. Níveis de proficiência linguística de PLNM 

Existem três níveis de proficiência linguística: 

a) Iniciação (A1, A2); 

b) Intermédio (B1); 

c) Avançado (B2, C1). 

 

6.4.6. Medidas educativas previstas para os níveis inicial e intermédio 

Aos alunos recém-chegados ao sistema educativo nacional posicionados no nível de proficiência 

linguística de Iniciação (A1, A2), com vista a promover a equidade e a igualdade de oportunidades, 

poderá a escola, em articulação com os pais ou encarregados de educação, disponibilizar respostas 

educativas que facilitem o acesso ao currículo, através de mobilização de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, designadamente: 

 a promoção de uma integração progressiva no currículo, através da frequência das atividades 

letivas selecionadas, com base no perfil sociolinguístico e no percurso escolar dos alunos, de 
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forma a reforçar a aprendizagem da língua portuguesa e o seu desenvolvimento enquanto 

língua de escolarização; 

 o desenvolvimento de outros projetos de intervenção aprovados pela escola, sob parecer 

favorável da Direção-Geral da Educação (DGE) ou da Agência Nacional para a Qualificação e o 

Ensino Profissional, I.P. (ANQEP, I.P.), consoante a oferta educativa e formativa frequentada. 

 

Os alunos posicionados nos níveis de iniciação (A1, A2) ou intermédio (B1) frequentam a disciplina de 

PLNM, em substituição da disciplina de Português, caso a escola reúna as condições para constituir 

grupo de PLNM (mínimo 10 alunos). 

Caso tal não seja possível, os alunos frequentam igualmente a disciplina de PLNM (estão matriculados 

nesta disciplina), ainda que inseridos na aula de Português, acompanhando o currículo de PLNM dos 

níveis de proficiência linguística em que se encontram (A1, A2 ou B1) e podendo, adicionalmente, 

beneficiar de aulas de apoio de PLNM. 

A escola, no âmbito da sua autonomia e do seu projeto educativo, deverá proporcionar aos alunos 

outras atividades que potenciem a imersão linguística, o relacionamento interpessoal, a inclusão na 

escola e o sentido de pertença, designadamente tutorias e mentorias, clubes e desporto escolar. 

 

6.4.7. Transição de nível de proficiência linguística em PLNM 

Os alunos que obtenham aprovação na disciplina de PLNM no final do ano letivo transitam para o 

nível seguinte de proficiência linguística, de acordo com a seguinte sequência: A1– A2– B1– B2. 

Nos 9.º e 12.º anos de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela 

realização das provas finais do ensino básico e dos exames finais nacionais do ensino secundário. 

Nesta conformidade, a passagem de nível de proficiência linguística implica que a classificação final 

da disciplina (e não apenas a da prova ou exame) seja igual ou superior a nível 3, no ensino básico, 

ou igual ou superior a 10 valores, no ensino secundário. 

A transição de nível de proficiência linguística pode ainda ocorrer em qualquer momento do ano 

letivo, mediante aprovação em teste intermédio de avaliação, nas situações em que a progressão do 

aluno, no que diz respeito à aprendizagem do Português, assim o justifique. 

 

6.4.8. Medidas educativas previstas para o nível avançado 

Os alunos incluídos no nível avançado acompanham o currículo nacional de Português, podendo, por 

decisão da escola, beneficiar de aulas de apoio no âmbito do PLNM. 
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6.4.9. Avaliação de alunos recém-chegados  ao Sistema educativo inseridos no nível de iniciação 

São considerados alunos recém-chegados ao Sistema educativo aqueles que foram inscritos no 

Sistema Educativo no presente ano letivo ou no último ano letivo, desde que o ingresso ocorra nos 

últimos seis meses do ano letivo anterior. 

De forma promover a sua inclusão no sistema educativo, aos alunos de PLNM inseridos no nível de 

Iniciação (A1, A2) podem ser aplicadas adaptações no processo de avaliação devidamente 

fundamentadas, designadamente avaliação descritiva, no período letivo 

em que são integrados no sistema educativo. As referidas adaptações deverão ser incluídas no Plano 

de Integração Progressiva. 

 

6.4.10. Avaliação Interna/Externa de alunos de PLNM dos níveis de Iniciação e Intermédia 

O processo de avaliação destes alunos efetua-se em conformidade com o determinado 

quer nos diplomas legais em vigor que regulamentam o regime de avaliação e 

certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos discentes, quer nas normas destinadas a garantir 

o apoio aos alunos cuja língua materna não é o português. 

Neste âmbito, realça-se que cabe ao conselho de docentes/conselho de turma, apreciar e decidir, 

em face da ponderação do percurso concreto de cada aluno, suas aprendizagens e condições para 

(vir a) construir um percurso escolar de acordo com os princípios, visão, valores e áreas de 

competência previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, no quadro de um 

horizonte temporal para a sua concretização. 

Para efeitos de transição/aprovação, sublinha-se a importância de a escola, aquando da decisão de 

implementação da integração progressiva no currículo, definir as adaptações à avaliação que 

considera necessárias. 

No ensino básico, para o ano letivo 2022/2023, regista-se a possibilidade de mobilização da ação 

1.2.5 –Avançar recuperando, consignada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de 

julho, que aprova o PRA – Escola+21|23, ficando assim enquadrada, com as adaptações necessárias, a 

possibilidade de um aluno transitar, ainda que com disciplinas sem classificação (por via da medida 

“integração progressiva no currículo”). 

Com exceção da disciplina de PLNM, para as restantes disciplinas do currículo sujeitas 

a avaliação externa, não estão previstos provas ou exames finais nacionais adaptados 

aos alunos de PLNM. 

6.4.11. Avaliação interna de PLNM para o caso de não existir grupo 

A proposta de avaliação é da responsabilidade do professor titular de turma/de 

Português, embora deva existir uma articulação prévia com o docente de PLNM, 

quando aplicável. 
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O registo em pauta e nas fichas informativas processa-se como para as restantes disciplinas em que o 

aluno está matriculado. 

 

6.4.12. Avaliação externa  

Os alunos que se encontrem inseridos nos níveis de proficiência linguística de iniciação 

(A1/A2) ou intermédio (B1) podem efetuar a/o prova/exame final nacional de PLNM, 

em substituição da/do Prova/Exame final nacional de Português. 

Os alunos inseridos no nível avançado (B2/C1) realizam a/o prova/exame final nacional 

da disciplina de Português. 

Para informações adicionais, poderá ser consultado o Regulamento das/dos 

Provas/Exames dos ensinos básico e secundário, emitido anualmente. 

 

6.5. Gabinete de Apoio ao Aluno 

O Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) é um serviço que se destina a apoiar alunos, famílias e restante 

comunidade escolar. Visa contribuir para o crescimento harmonioso e global dos jovens, promovendo 

um ambiente mais humanizado e facilitador da integração escolar e social. Este gabinete destina-se 

a todos os alunos da Escola Sede, às suas famílias e restante comunidade escolar. 

O GAA é constituído nos termos dos n.º 1 e 3 do artigo 35.º da Lei n.º 51/2012. de 5 de Setembro, 

definindo-se como uma equipa multidisciplinar visando a persecução dos objetivos elencados n.º 5 do 

artigo 35.º da referida Lei. 

 

6.5.1. Composição 

O GAA é composto pelo(a) psicólogo(a) escolar, docente interlocutor da CPCJ, assistente social e por 

todos os docentes a quem for distribuído serviço na área, nomeadamente os docentes com Atividades 

Educativas (AE), Tutorias e com serviço atribuído no âmbito do Projeto de Educação para a Saúde. 

Por decisão fundamentada do diretor, após proposta da equipa de trabalho, poderão ser 

desenvolvidas parcerias com outras estruturas educativas do agrupamento ou protocoladas ações 

específicas com as forças vivas da comunidade.  

 

6.5.2. Áreas de intervenção 

O trabalho desenvolvido no âmbito do gabinete de apoio ao aluno projeta-se em três linhas principais 

de ação, a saber: 

 Secção das Tutorias – encarregue da gestão do programa de tutorias; 

 Secção dos Apoios Educativos – responsável pela gestão dos apoios educativos; 
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 Secção da Gestão de Conflitos – com competências na gestão dos casos de indisciplina e na 

promoção de um clima de segurança; 

 Secção das Atividades Educativas – com atribuições na gestão dos tempos livres escolares e 

com incumbências na ocupação plena dos horários escolares; 

 Secção da Educação para a Saúde e para a Sexualidade – responsável pela implementação e 

avaliação do projeto de educação para a saúde e da educação sexual na escola. 

 

6.5.3. Operacionalização 

Neste ponto definem-se as linhas gerais de operacionalização de cada uma das secções. O princípio 

que deverá reger o funcionamento do GAA baseia-se numa articulação de serviços e recursos, 

promovendo a maximização de proveitos em contraponto com a escassez de recursos humanos 

disponíveis. 

 

 Secção de Tutorias  

O programa de tutorias assenta nos seguintes princípios: 

A tutoria é uma modalidade de apoio que promove o desenvolvimento de estratégias de estudo, a 

orientação e o aconselhamento do aluno; 

O aluno beneficiará de tutoria quando esta for proposta pela educação especial, no caso de alunos 

abrangidos pelo Decreto-Lei nº 54/2018, ou pelo Conselho de Turma, desde que seja manifestada, 

por escrito, a concordância do encarregado de educação; 

A organização das tutorias será da responsabilidade conjunta do Diretor e do coordenador do 

Gabinete de Apoio ao Aluno, mediante a necessária existência de recursos humanos docentes. 

As sessões de tutoria funcionarão em grupo reduzido, com um máximo de dois alunos por grupo, em 

horário a articular com o horário da turma. 

As tutorias funcionarão, de preferência, no Gabinete 1, podendo, caso se justifique, desenvolver-se 

em outros espaços, mediante concordância do coordenador do GAA. 

Neste secção não ficam abrangidas as tutorias específicas estabelecidas pelo Despacho Normativo n.º 

10-B/2018, cuja dinamização fica a cargo da coordenadora de tutorias específicas e a gestão do 

crédito disponível deverá atender à boa gestão de recursos. 

O projeto MeuMenTo inclui as regras específicas a considerar na dinamização de tutorias e 

mentorias. 

 

 Secção de Apoios Educativos 

A gestão dos apoios educativos do agrupamento terá por base os seguintes princípios orientadores: 
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A gestão do apoio educativo do 1.º ciclo é da responsabilidade do membro da direção com 

competência delegada na área da gestão pedagógica no 1.º ciclo. Nas escolas com mais do que um 

lugar de cada ano, o apoio educativo deverá respeitar o seguinte: 

 Acautelar a formação de grupos de homogeneidade relativa, promovendo um 

acompanhamento de proximidade aos alunos que revelem maiores constrangimentos no 

processo de aprendizagem, por parte do docente de apoio educativo que deverá articular o 

seu horário com o horário dos respetivos grupos de homogeneidade; 

 Nas escolas de lugar único, ou com apenas uma turma de determinado ano de escolaridade, o 

apoio educativo deverá promover o sucesso educativo junto dos alunos com maiores 

dificuldades de aprendizagem, por formação de grupos de control. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, as aulas de apoio educativo deverão ser organizadas segundo os seguintes 

pressupostos: 

 Formalização do pedido, pelo diretor de turma, ao coordenador do GAA, após diagnóstico das 

dificuldades do aluno; 

 Triagem das necessidades e encaminhamento para ATM ou proposta ao diretor de turma para 

uma das Oficinas previstas no PERA; 

 Validação da existência de recursos em horário compatível com o horário dos alunos; 

 Obtenção da anuência da medida, em suporte escrito, por parte do respetivo encarregado de 

educação; 

 Avaliação regular, por período, da assiduidade do aluno e da melhoria da qualidade das 

aprendizagens. 

 

 Secção de Gestão de Conflitos 

O professor que, após esgotadas todas as estratégias de ação, se veja na necessidade de ordenar a 

saída do aluno da sala de aula, em conformidade com o disposto no código de conduta, deverá 

acautelar os seguintes procedimentos em articulação com o GAA: 

 Encaminhar o aluno para o GAA (mediante o horário que constará do livro de ponto) ou para a 

Direção da escola (caso o GAA esteja encerrado), devidamente acompanhado por um 

assistente operacional; 

 Assinalar a falta de presença no suporte de registo adotado pela escola com a indicação de 

falta disciplinar; 

 Preencher a ficha de ocorrência disciplinar (impresso próprio) e entregá-la, no prazo máximo 

de 48h, ao respetivo diretor de turma, utilizando para isso o correio eletrónico ou o local 

disponibilizado na sala de DT; 

 Ao GAA ou à direção caberão os seguintes procedimentos: 
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o Solicitar ao aluno encaminhado uma reflexão descritiva sobre o seu comportamento 

(em impresso próprio); 

o Contacto com o respetivo encarregado de educação e descrição do ocorrido, 

delegando no diretor de turma a incumbência de outros esclarecimentos; 

o Definição de um plano de ação mediante a gravidade da ocorrência estabelecida no 

código de conduta, que poderá, entre outras, assumir as seguintes tomadas de 

posição: 

o Informação ao EE e ao DT respetivo; 

o Definição de um programa de tutorias; 

o Encaminhamento para o SPO; 

o Proposta de aplicação de medida disciplinar e correspondente encaminhamento do 

processo; 

o Constituição do processo documental, caso se aplique, de apoio à aplicação de medida 

disciplinar, por parte do diretor; 

o Arquivo das ocorrências (cópia, pois o original será entregue ao respetivo DT) por 

aluno, turma, ano e ciclo; 

 

 Secção de Atividades Educativas 

Esta secção é responsável pela ocupação dos tempos escolares livres dos alunos, mediante a 

dinamização das atividades educativas que estão definidas no regulamento interno e no presente 

documento. Os docentes a quem forem atribuídas atividades educativas estão ao serviço do GAA para 

qualquer uma das secções acima referidas. Esses docentes deverão encaminhar-se à hora definida no 

horário para o Gabinete de EE, ou em espaço a designar pelo diretor e deverão permanecer nesse 

espaço, excetuando-se a necessidade de exercer funções no âmbito de uma das secções do GAA. As 

atividades educativas têm prioridade sobre qualquer outra medida. 

 

 Secção da Educação para a saúde e para a sexualidade 

Esta secção é responsável pela implementação do Projeto de Educação para a Saúde (PES).  

As atividades a desenvolver no âmbito do PES deverão ser articuladas com as restantes secções do 

GAA e poderão servir de base ao plano de ação a delinear para os alunos com comportamentos de 

risco. 

O PES é coordenado por um docente designado anualmente pelo director, conforme o definido no 

regulamento interno.  

 


