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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 

Agrupamentos/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 quatro anos de experiência do exercício da autonomia e inovação, pretende este 

agrupamento, ao abrigo do n.º 1 do artigo 9º da Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, na sua 

redação atual, apresentar 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 elaborada, os 

eixos e metas do seu projeto educativo e que, de forma complementar, vão contribuir para a 

concretização dos objetivos da 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 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. 
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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: 

 

Assim, a presente reformulação visa incluir no plano todas as turmas em funcionamento no pré-

escolar e ensino básico, no AEFCPS. 

 

2. Compromissos 
 

2.1. Público-alvo e abrangência 
 

O projeto-piloto de inovação pedagógica (PPIP), agora Plano de Inovação, abrangerá todas as 

turmas dos seguintes anos de escolaridade: 
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Anos letivos Anos de escolaridade 

2022/2023 
2023/2024 
2024/2025 

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. 

Assim, o atual plano aplica-se a todas as turmas dos níveis, ciclos e anos acima mencionados, 

cessando, por isso mesmo, a abrangência do Plano de Inovação, à data em vigor, e aprovado por 

despacho exarado a 21/09/2021. O plano agora proposto é aplicável em cada ano da sua vigência 

a todas as turmas de todos os anos de escolaridade acima referidos. 

 

2.2. Identificação das oportunidades de melhoria 
 

O Plano de Inovação (PI) do AEFCPS visa desenvolver um conjunto concertado de medidas com o 

objetivo de maximizar a ação educativa nas seguintes áreas: 

a) Melhoria dos indicadores de sucesso (quantidade e qualidade); 

b) Reforço da articulação curricular e a transdisciplinaridade; 

c) Desenvolvimento das competências leitoras e pré-leitoras; 

d) Reforço do compromisso dos alunos com a aprendizagem; 

e) Aumento da ligação com as famílias e com os parceiros do agrupamento; 

f) Desenvolvimento das áreas de competência do Perfil dos Alunos, dos domínios da 

Cidadania e da gestão integradora e articulada do currículo. 

 

2.2. Objetivos a atingir 
 

A construção do presente PI pressupõe o compromisso de toda a comunidade na consecução dos 

seguintes objetivos gerais: 

a) Contribuir para a eliminação das taxas de retenção; 

b) Aumentar a qualidade de sucesso escolar;  

c) Combater a taxa de abandono escolar;  

d) Promover o exercício pleno da Cidadania e dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável; 

e) Consolidar dinâmicas inovadoras de sala de aula, centradas no aluno; 
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f) Desenvolver as competências das literacias da escrita, da leitura, científica, digital e 

físico-desportivas; 

g) Desenvolver o gosto pelas diferentes áreas artísticas e físico-desportivas; 

h) Valorizar a aprendizagem não formal e informal; 

i) Reforçar a participação e envolvimento das famílias no processo educativo; 

j) Promover a articulação curricular e o desenvolvimento harmonioso das áreas de 

competência do PASEO. 

 

2.3. Metas a alcançar com o Plano de Inovação 
 

O Plano de Inovação do AEFCPS visa atingir as seguintes metas: 

a) Diminuir a taxa de retenção para valores próximos de zero, em anos não terminais de 

ciclo; 

b) Aumentar, até final do ano letivo 2024/2025, em 3 pontos percentuais, a percentagem de 

alunos com sucesso pleno, face à média dos últimos três anos; 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 Média 

82,5 85,6 81 83 

 

c) Aumentar, até final do ano letivo 2024/2025, em 3 pontos percentuais, o número de 

alunos com níveis de excelência em cada disciplina, face à média dos últimos três anos; 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 Média 

58 59 57 58 

 

d) Obter taxas de sucesso, nas provas de avaliação externa, superiores ou iguais às médias 

nacionais; 

e) Atingir a taxa de abandono próxima de zero;  

f) Aumentar, em 2 pontos percentuais, a percentagem de alunos no quadro de valor, face à 

média dos últimos três anos, até final do ano letivo 2024/2025; 

g) Reduzir, em 10 pontos percentuais, o número de participações disciplinares, face à 

média dos últimos três anos, até final do ano letivo 2024/2025; 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 Média 

119 87 63 90 

 

h) Criar três espaços inovadores para promoção das diferentes literacias, expressões 

artísticas e físico-desportivas. 
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3. Áreas de intervenção definidas pelo AEFCPS 

 
3.1. Calendário Escolar 
 

Por força do Plano 21|23 Escola +, plano integrado para a recuperação das aprendizagens, 

consagra a possibilidade da adoção de modelos distintos de organização do calendário escolar. 

Contudo, dada a sua repercussão nas medidas adotadas, o agrupamento julga adequado 

estabelecer no seu Plano de Inovação, o modo como prevê a organização temporal das 

atividades letivas. 

Assim sendo, 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 objetivos que, no entender da comunidade, são determinantes para a promoção do 

sucesso escolar: feedback e autorregulação. 

A proposta de calendário assume o compromisso de garantir pelo menos um número de dias 

letivos igual ao número de dias previsto no calendário dito regular. 

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; 
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 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 essenciais 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. 

 

3.2. Matrizes Curriculares 

O agrupamento propõe matrizes curriculares próprias, através da agregação parcial de 

disciplinas e da criação de espaços de trabalho transdisciplinar (Oficina do Conhecimento). 

A Oficina de Conhecimento funciona a partir da organização de unidades curriculares 

integradoras, planeadas a partir de modelos agregadores de competências e de conteúdos 

curriculares transversais ao currículo.  

Numa visão holística, tendo como cerne do problema a desconstrução da compartimentação do 

saber, a Oficina do Conhecimento está assente em Cenários Integrados de Aprendizagem (CIA). 

Os cenários tiveram origem na identificação, para cada ano de escolaridade, de disciplinas 

nucleares e complementares, assim como das aprendizagens a promover em cada cenário. No 

desenho de cada projeto participa toda a equipa educativa, procurando que o cenário migre do 

espaço destinado a trabalho de projeto para cada uma das áreas curriculares. 

Os CIA são pontos de partida para o desenvolvimento de trabalhos de projeto, arquitetados pelas 

diferentes equipas educativas e construídos com e pelos alunos. 

Os Cenários foram desenhados pelas equipas pedagógicas tendo por base os domínios da 

Cidadania e Desenvolvimento, o mapeamento curricular elaborado e a identificação, em cada 

ano de escolaridade, das disciplinas consideradas nucleares e das disciplinas tidas como 

complementares. 
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Cada CIA inicia com um ponto de partida, regra geral, uma obra literária, ajustada a cada ano de 

escolaridade e sugerida em articulação com os docentes de Português. 

A obra é explorada em momentos distintos, geralmente através de Tertúlias Dialógicas 

Literárias, nos quais os diferentes grupos são convidados à leitura interpretativa e coletiva. 

Assim, constrói-se um sentido conectivo da obra, levando cada grupo a exponenciar os diferentes 

sentidos da mensagem através da vivência individual de cada aluno. 

Os cenários são apresentados, regra geral, aos alunos através de vídeos desafiadores onde a 

equipa pedagógica apresenta CIA e incentiva a pesquisa e reflexão. 

A formação interna do AEFCPS procurou colmatar as necessidades sentidas pelos docentes, 

nomeadamente em relação ao trabalho de projeto. Assim, durante um ano, os docentes 

vivenciaram um processo continuado de desenvolvimento profissional em torno da metodologia 

Resolução Criativa de Problemas ou Creative Problem Solving. 

Esta metodologia visa a resolução criativa de problemas tendo por base seis fases: 

 

O desenho dos CIA foi acompanhado pela construção de um guião exploratório que auxilia os 

docentes na dinamização das diferentes fases de cada projeto e na respetiva avaliação. 

           

Nucleares 
Nucleares 

Nucleares 

Domínios da 

Cidadania e 

Desenvolvimento 
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Cada CIA termina com a apresentação do currículo aprendido durante cada uma das três 

semanas temáticas (Eu e os outros, Eu e o mundo e Eu e o ambiente). Nessa semana são 

apresentados os produtos finais, assim como, explorado o processo que conduziu aos mesmos. 

Independentemente das opções de gestão curricular, assume-se o compromisso do cumprimento 

das aprendizagens essenciais a todas as disciplinas previstas na matriz curricular-base.  

3.2.1.  Alterações à matriz curricular do 1.º ciclo 

Em relação ao 1.º ciclo, pretende-se, com início em 2022/2023, 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 e conjugados com os domínios da 

Cidadania e Desenvolvimento a privilegiar de acordo com as opções assumidas na Estratégia de 

Educação para a Cidadania da Escola. 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 humanos do agrupamento, privilegiando, sempre que possível a 

coadjuvação com docentes outros ciclos.  

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 
Educação Artística 
Apoio ao Estudo 
Oferta Complementar 

Oficina do Conhecimento (c) 8 H 

Tempo a cumprir – Total (d) (e) 25 H 

Educação Moral e Religiosa (f) 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. 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. 

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

(c) A disciplina de Oficina do Conhecimento deve incluir Apoio ao Estudo e a Oferta Complementar - Oficina do 

Conhecimento, assim como todas as aprendizagens essenciais de Educação Artística e de Educação Física, assim como 

trabalhar os temas de Cidadania incluídos em cada um dos Cenários de Aprendizagem. É dada a possibilidade à escola de 

prever coadjuvações em Oficina do Conhecimento, sempre que adequado, privilegiando, para o efeito, os recursos 
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humanos disponíveis. 

(d) 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. 

(e)  Percentagem de flexibilidade igual a 
8

25
× 100 = 32%. 

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

 
Assim sendo, e tendo por referência os n.º 1 e 2 do artigo 12.º-B da Portaria n.º 306/2021, de 17 

de dezembro, estabelecem-se as disciplinas a considerar na avaliação dos alunos:  

 

Disciplina Tipologia 

Português Autonomizada 
Matemática Autonomizada 
Estudo do Meio Autonomizada 
Educação Física Autonomizada 
Oficina do Conhecimento Agregadora (Educação Artística, Oferta Complementar – Oficina do 

Conhecimento, Apoio ao Estudo e Educação Física) com avaliação própria 

 

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 7 H 

Matemática 7 H 

Estudo do Meio 3 H 

Inglês 2 H 

Educação Física 
Educação Artística 
Apoio ao Estudo 
Oferta Complementar 

Oficina do Conhecimento (c) 6 H 

Tempo a cumprir – Total (d)(e) 25 H 

Educação Moral e Religiosa (f) 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 3º e 4.º anos, a 

desenvolver no ensino básico, com natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural. 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. 

(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 - Oficina do 

Conhecimento, assim como todas as aprendizagens essenciais de Educação Artística e de Educação Física, assim 

como trabalhar os temas de Cidadania incluídos em cada um dos Cenários de Aprendizagem. É dada a possibilidade 

à escola de prever coadjuvações em Oficina do Conhecimento, sempre que adequado, privilegiando, para o efeito, 

os recursos humanos disponíveis. 

(e) 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. 



Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva | PI 
 

AEFCPS – PIP – 2022 - 2025   
 

11 

(f) Percentagem de flexibilidade igual a 
6

25
× 100 = 24%. 

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

 

Assim sendo, e tendo por referência os n.º 1 e 2 do artigo 12.º-B da Portaria n.º 306/2021, de 17 

de dezembro, estabelecem-se as disciplinas a considerar na avaliação dos alunos:  

 

Disciplina Tipologia 

Português Autonomizada 
Matemática Autonomizada 
Estudo do Meio Autonomizada 
Inglês Autonomizada 
Oficina do Conhecimento Agregadora (Educação Artística. Oferta Complementar – Oficina do 

Conhecimento, Educação Física e Apoio ao Estudo) 

 

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 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  

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 
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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. Neste campo, 

pretende-se desenvolver as AEC numa lógica de Ateliês que possibilitem uma gestão flexível dos 

grupos turma, de acordo com os projetos a desenvolver e ajustados aos anos a que se destinam. 

Assim, pretende-se que os alunos e famílias possam, tendencialmente, optar pelos Ateliês que 

melhor se ajustem ao perfil, gosto e necessidades dos alunos, numa lógica de 

complementaridade do currículo, no sentido de promover um desenvolvimento mais integral do 

aluno e uma exploração das aptidões de cada indivíduo. 

Deste modo, e de acordo com a proposta de revisão ao acordo de colaboração para o ano letivo 

2022/2023, as AEC irão funcionar nos domínios abaixo indicados: 

Domínios dos Ateliês das AEC 

Artístico Desportivo Científico 

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, tempos 

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

para cada ano de escolaridade. Os domínios de CD servirão de aglutinadores para os 

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, em simultâneo e terá por base, numa fase inicial, guiões de trabalho 

construídos para o efeito alicerçados em Cenários Integradores de Aprendizagem. 
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 Agregar 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. 

 Agregar as disciplinas de Matemática e Ciências Naturais, numa nova disciplina, lecionada 

por um mesmo docente em cada turma que fará a gestão do tempo de acordo com as 

aprendizagens a desenvolver, dando feedback regular descritivo de cada uma das 

disciplinas agregadas de forma isolada. Com esta opção pretende-se, igualmente, 

trabalhar os conhecimentos matemáticos em contextos transdisciplinares possibilitando 

uma ligação efetiva e constante às Ciências Experimentais. 

 Redefinir a organização do Apoio ao Estudo, Apoio Tutorial Multidisciplinar, trabalhando 

num contexto disciplinar abrangente, em Salas de Estudo, 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 

Ciências Naturais 

Matemática e 

Ciências Naturais (a) 

8 8 16 

Educação Artística e Tecnológica 5 5 12 

Educação Visual 

Educ. Tecnológica 

Expressões 

Artísticas (b) 

3 3 6 

Educação Musical  2 2 4 

Educação Física  3 3 6 

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

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

Oficina do 

Conhecimento 

(d) 

2 2 4 

Tempo a cumprir (e)  
30 

(31) 

30 

(31) 

60 

(62) 
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Oferta Complementar – Oficina de Projeto (f) 1 1 2 

Complemento à Educação Artística – AteliArte (g) 1 1 2 

Apoio Tutorial Multidisciplinar (h)  2 2 4 

(a) Disciplina agregada contendo mobilizando integralmente as disciplinas de Matemática e de Ciências Naturais e as 

respetivas aprendizagens essenciais. 

(b) Disciplina agregada contendo mobilizando integralmente as disciplinas de Educação Visual e de Educação Tecnológica e as 

respetivas aprendizagens essenciais. 

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

(d) Esta disciplina agrega a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e as TIC constituindo-se como área privilegiada de 

integração curricular transversal, potenciada pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo cujo trabalho tem maior 

relevo nos Cenários Integradores de Aprendizagem preparados para Oficina do Conhecimento.  

(e) O tempo a cumprir no ciclo corresponde aos 2700 minutos acrescidos dos 90 minutos destinados à Oferta Complementar e 

outros 90 referentes ao Complemento à Educação Artística - AteliArte. Percentagem de flexibilidade igual a 
𝟏𝟑

𝟑𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 =

𝟒𝟑, 𝟑%. 

(f) A oferta complementar, Oficina de Projeto, pretende, com recurso às horas de crédito, desenvolver rotinas de trabalho 

de projeto, articuladas com as opções delineadas em cada Cenário de Aprendizagem. 

(g) O complemento à Educação Artística terá frequência obrigatória e oferta distinta nas áreas das expressões artísticas. 

(h) 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 multidisciplinar, destinada ao acompanhamento de alunos assegurando pelo menos 2 tempos com 

disponibilidade para cada turma.  

 

Assim sendo, e tendo por referência os n.º 1 e 2 do artigo 12.º-B da Portaria n.º 306/2021, de 17 

de dezembro, estabelecem-se as disciplinas a considerar na avaliação dos alunos:  

Disciplina Tipologia 

Português Autonomizada 
Inglês Autonomizada 
História e Geografia Autonomizada 
Matemática e Ciências Naturais Agregadora (Matemática e Ciências Naturais) com avaliação 

própria 
Expressões Artísticas Agregadora (Educação Visual e Educação Tecnológica) com 

avaliação própria 
Educação Musical Autonomizada 
Educação Física Autonomizada 
Oficina do Conhecimento Agregadora (Cidadania e Desenvolvimento e TIC, com avaliação 

própria 
Oficina de Projeto Autonomizada (Oferta Complementar) 
AteliArte Autonomizada (Complemento à Educação Artística) 

 

3.º ciclo 

 Constituir uma nova disciplina, numa oferta transversal, Oficina do Conhecimento, 

baseada na metodologia de trabalho transdisciplinar que funcionará de forma articulada 

com as restantes áreas disciplinares. Esta terá incluída a disciplina de TIC, o trabalho em 



Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva | PI 
 

AEFCPS – PIP – 2022 - 2025   
 

15 

torno da Cidadania e Desenvolvimento, assim como o Complemento à Educação Artística. 

No caso do 9.º ano, a disciplina agregará ainda a disciplina de Educação Visual. 

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, em simultâneo e terá por 

base, numa fase inicial, guiões de trabalho construídos para o efeito alicerçados em 

Cenários Integradores de Aprendizagem. 

 As disciplinas de Ciências Físico-Química 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 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 

9 
7 

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  2 2 c) 4 
Educação Visual 2 2 c) 4 

Educação Física 3 3 3 9 
Cidadania e 

Desenvolvimento 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

Educação Visual c) 

Complemento à 

Educação Artística 

Oficina do 
Conhecimento 
(b) 

2 2 3 7 

Educação Moral e Religiosa (d) (1) (1) (1) (3) 
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Assim sendo, e tendo por referência os n.º 1 e 2 do artigo 12.º-B da Portaria n.º 306/2021, de 17 

de dezembro, estabelecem-se as disciplinas a considerar na avaliação dos alunos:  

 

Disciplina Tipologia 

Português Autonomizada 
Inglês Autonomizada 
LE II – (Francês ou Espanhol) Autonomizada 
História Autonomizada 
Geografia Autonomizada 
Matemática Autonomizada 
Ciências Naturais Autonomizada 

Físico-Química Autonomizada 

Educação Visual Autonomizada (exeto no 9.º ano) 
Educação Física Autonomizada 
Oficina do Conhecimento Agregadora (Cidadania e Desenvolvimento, TIC, Complemento à 

Educação Artística e, no caso do 9.º ano, Educação Visual) com 
avaliação própria 

 

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 5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

1.º 

(Obrigatório 

para todos os 

Direitos Humanos  X    X 

Igualdade de Género  X   X 

Interculturalidade  X  X   

Tempo a cumprir (e) 
 

34 
(35) 

33 
(34) 

33 
(34) 

100 
(103) 

Oferta Complementar – Oficina 
de Projeto (f) 

1 1 1 3 

(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) Esta disciplina agrega as disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, Complemento à Educação Artística e TIC 

constituindo-se como área privilegiada de integração curricular transversal, potenciada pela dimensão globalizante 

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

Oficina do Conhecimento.  

(c) No 9.º ano aplica-se o descrito na alínea b) e agrega-se ainda nesta área a disciplina de Educação Visual, assim como, 

as respetivas aprendizagens essenciais. 

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

(e) O tempo a cumprir no ciclo corresponde aos 4500 minutos previstos, na matriz curricular-base para o 3.º ciclo, 

acrescidos dos 135 minutos destinados à Oferta Complementar. Percentagem de flexibilidade igual a 
3

3𝟑
× 𝟏𝟎𝟎 =

9,1%. 

(f) A oferta complementar, Oficina de Projeto, pretende, com recurso às horas de crédito, desenvolver rotinas de 

trabalho de projeto, articuladas com as opções delineadas em cada Cenário de Aprendizagem. 
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níveis e ciclos) Desenvolvimento Sustentável  X  X  

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 as aprendizagens essenciais das 

diferentes disciplinas, acentuando as competências consideradas fundamentais em 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. 

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.  
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Dispositivos de organização curricular e de regulação 

A gestão do currículo é feita através do adequado mapeamento das aprendizagens essenciais. As 

aprendizagens essenciais 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 e geridas por ciclo de forma articulada. 

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 essenciais, através do mapeamento 

efetuado (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 

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 atividades 

extracurriculares.  



Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva | PI 
 

AEFCPS – PIP – 2022 - 2025   
 

19 

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 com base no cruzamento dos domínios da Cidadania e Desenvolvimento, 

das aprendizagens essenciais, trabalhando sobre as zonas de colisão das aprendizagens 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 aprendizagens essenciais e, por inerência, as áreas de competência 

do perfil do aluno. 

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 serão propostos os projetos a desenvolver em cada uma das 

turmas/grupos. 

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 (o modelo de guião segue em anexo). 

Abaixo são indicados cenários de aprendizagem exemplificativos de cada nível, ou ciclo: 

 

Educação Pré-escolar e 1.º CEB 

CIA1:  Sinto – me bem  

Conheces o teu corpo? 

Saúde 

CIA2:  As cores do mundo  

Conheço a minha Terra? 

Interculturalidade 

CIA3:  Juntos pela Natureza  

Onde se esconde o oxigénio? 

Educação Ambiental 

 

5.º ano 

CIA1:  O meu Herói és tu! Direitos Humanos 
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CIA2:  Da descoberta à inclusão Interculturalidade 

CIA3:  Naturalmente Orientado Educação Ambiental 

 

 

6.º ano 

CIA1:  Da igualdade à diferença Igualdade de Género 

 

CIA2:  A saúde nas minhas mãos 

 

Saúde 

CIA3:  Consumo de forma 

consciente 

Desenvolvimento Sustentável 

 

7.º ano 

CIA1: Make it Happen 

 

Direitos Humanos 

 

CIA2:  Querer Versus Ter Literacia Financeira 

 

CIA3:  Incidência da Ação Humana 

 

Educação Ambiental 

 

 

8.º ano 

CIA1:  (A)Gentes do Mundo 

 
Interculturalidade 

CIA2:  Fake News-Não alinhes! 

 
Media 

CIA3:  Redução do Desperdício 
Desenvolvimento Sustentável 

 

9.º ano 

CIA1:  #EU4U 

 
Instituições e Participação Democrática 
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CIA2:  Bodyright 

 
Igualdade de Género 

CIA3:  Saúde Mental e Prevenção da 

Violência 
Saúde 

 

Cada cenário terá a duração aproximada de 11 semanas e terminará com uma semana temática 

transversal a todo o agrupamento. 

CIA1 CIA2 CIA3 

Início de dezembro Meados março Final do ano letivo 

EU E OS OUTROS EU E O MUNDO EU E O AMBIENTE 

 

A calendarização das semanas temáticas deverá ter em consideração o calendário escolar 

definido, as etapas subjacentes ao trabalho de projeto e uma divisão aproximada do número de 

semanas em três.  

 

 

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 metodologias a implementar e 
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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. 

A organização dos grupos de trabalho no âmbito das AEC não se regulará pela unidade turma, 

deixando, como já enunciado, a constituição dos grupos para uma lógica de formação de Ateliê. 

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, MeuMento, e do 

Projeto “Professores de Referência”. 

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. 

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. 

Relativamente ao trabalho de projeto de Oficina do Conhecimento, o mesmo deverá ocorrer 

simultaneamente, pelo menos em um bloco semanal, por ano de escolaridade de modo a 

garantir a reconstituição dos grupos turma de acordo com os cenários a trabalhar. 

 

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. 
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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 objetivos 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 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 convidados 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 para as 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 e ferramentas didático-pedagógicas. 

Para a consecução do presente Plano será determinante o plano de formação delineado pelo 

agrupamento e apresentado, no início de cada ano letivo, em conselho de diretores do CFAE 

Lezíria-Oeste. Deste plano, farão parte integrante as propostas articuladas com o Torrence 

Center, responsável pelo acompanhamento da metodologia Creative Problem Solving e o projeto 

conjunto com a Universidade de Coimbra. 

 

3.7. Processo de regulação das aprendizagens  

O processo de avaliação das aprendizagens terá um caráter 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 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. 
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 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 autorregulação é promovida com 

base nos Percursos de Aprendizagens construídos por cada disciplina e o feedback 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. Os critérios são 

passíveis de ajustes e adequações no âmbito do projeto MAIA.  

 

 

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 geradores 

de entropia ao normal decurso do trabalho educativo.  

Neste sentido, algumas das propostas apresentam desconformidades com a legislação vigente, 

nomeadamente: 

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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 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 agregação 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, sendo sempre alocado um docente de TIC 

nas turmas do 2.º e 3.º ciclos, em um dos tempos e de preferência com coadjuvação de 

outro docente de disciplinas nucleares ou de disciplinas complementares; 

 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, funcionando, preferencialmente, todas as turmas 

de um mesmo ano de escolaridade em horário simultâneo a pelo menos um bloco 

semanal. 

 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; 

 A gestão do crédito horário de Tutoria Específica ajustada às necessidades de cada grupo 

de alunos, ajustando a distribuição de créditos de forma a minimizar o impacto nos 

horários e a cumprir os limites legais; 

 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 

efetiva de comunidades de aprendizagem. 

Os grupos interativos e as tertúlias dialógicas literárias são ações 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 da 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. 
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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. 

A maioria dos CIA tem como ponto de partida obras literárias exploradas em tertúlia dialógica 

literária. 

 

6. Monitorização e Avaliação 

A monitorização e avaliação do PI será da responsabilidade partilhada da equipa de coordenação 

abaixo identificada, Conselho Pedagógico, Conselho Geral e Observatório de Qualidade do 

Agrupamento (OQA). 

O relatório de monitorização e avaliação será sujeito a uma análise por parte de todas as 

estruturas e servirá de base para atualizar anualmente o plano.  

Os resultados da reflexão, assim como os relatórios de monitorização e avaliação serão dados a 

conhecer pelos normais meios do agrupamento, nomeadamente lugares de estilo, email 

institucional, moodle, portal do agrupamento e nas diferentes reuniões entre elementos da 

comunidade. 

A monitorização e avaliação abrangem duas dimensões: 

 Contínua – ao longo do desenrolar do processo, para se proceder a reformulações 

pontuais, sempre que necessárias, por norma três vezes ao ano; 

 Periódica – No final de cada ano letivo para a elaboração do relatório anual de 

monitorização e avaliação. 

A equipa de coordenação será formada por: 

 coordenador do Plano de Inovação; 

 coordenador da Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola; 

 sete coordenadores de ano/ciclo/nível (pré-escolar, 1.º CEB, 5.º ano, 6.º ano, 7.º ano, 8.º 

ano, 9.º ano); 

 coordenador do OQA; 

 diretor do agrupamento.  

 um membro da Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

 um aluno, o presidente da Assembleia de Escola da Escola Sede do Agrupamento; 

A avaliação periódica deverá ter em consideração o grau de cumprimento das metas delineadas 

e a seguinte grelha de análise:  

Grau de cumprimento das metas Avaliação Global 

Fraco <20% 
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Insuficiente <50% 

Suficiente <75 

Bom <90 

Excelente >89 

Meta de avaliação Excelente 

 

A avaliação final deverá contemplar os dados retirados de: 

 Relatórios estatísticos e do OQA; 

 Focus group com docentes, não docentes, pais e encarregados de educação e alunos; 

 Questionários elaborados para o efeito. 

 

7. Notas finais  

Na preparação do presente plano, foram auscultadas as diferentes estruturas internas do 

agrupamento, assim como a opinião dos parceiros, da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação e dos alunos do agrupamento. A voz dada aos alunos permitiu-nos percecionar a forma 

como estes entendiam o processo de mudança e a sua opinião sobre a gestão dos tempos letivos. 

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 apresentado, uma lógica de escola aprendente que reflete 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. 

 

 

Parecer favorável do Conselho Pedagógico de 29 de março de 2022 

O diretor 

Paulo Almeida 

 
Aprovado no Conselho Geral de 29 de março de 2022 

A presidente do Conselho Geral 

Ana Carla Ferreira 

 
 
 


