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Introdução 
 

 
 
 

Os planos de estudos e de desenvolvimento do currículo do Agrupamento de Escolas de 

Arraiolos procuram objetivar, atendendo às especificidades do Agrupamento, as práticas 

educativas de desenvolvimento do currículo preconizadas na legislação e que nele se 

concretizam. Neste sentido, este documento constitui-se como algo dinâmico e de adaptações 

constantes. 

 

O presente PEDC, criado à luz do definido no artº 3º do Despacho normativo nº 10-A/2015 

pretende, assim, constituir-se como um referencial para uma oferta educativa de qualidade, que 

vá de encontro ao nosso contexto escolar para  que  professores, alunos  e  demais  atores  

educativos  se  envolvam  num  processo  de  construção  coletiva  de caminhos de educação e 

ensino, num saudável ambiente escolar, promovendo e  defendendo valores de cidadania.  

Ao mesmo tempo pretende-se incutir em todos os intervenientes um forte sentido de 

cumprimento dos deveres que assistem ao dia-a-dia do contexto escolar, numa perspetiva de 

realização de mais e melhores aprendizagens. 

 

O currículo escolar, num sentido amplo, abrange as experiências de aprendizagem desenvolvidas 

pela escola e que deverão ser vividas pelos alunos.  

Num sentido mais restrito, definem-se as competências específicas, os conteúdos e as 

competências transversais, bem como as metodologias a usar para os diferentes níveis de 

educação e ensino.  

Para a concretização do currículo, sempre aliada a uma estratégia de promoção do sucesso escolar 

e do crescimento individual, concorrem outras valências, nomeadamente as estratégias 

promotoras de sucesso das aprendizagens implementadas, os projetos que a escola desenvolve e 

a ocupação  dos tempos letivo e não letivos das crianças/ alunos. 

 

Deste modo, o currículo concretiza-se em Planos de Estudo e Programas de disciplinas, os quais, 

pontualmente,  podem ser contextualizados/adaptados à realidade de cada organização escolar. 

É essa contextualização que é apresentada neste documento. 
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1 - Planos de Estudo 
 

O plano de estudo é o conjunto de matérias que devem ser ensinadas em cada grupo 

ou ano escolar, com indicação do tempo de cada uma expressa em horas / unidades 

letivas (60/45 e ou 90 minutos) - nos casos onde isso é aplicável. 

 
1.1 – Educação Pré – Escolar 

 
 

Área de Conteúdo Domínios 
 

Conhecimento do Mundo 
- Localização no espaço e no tempo; 

- Conhecimento do ambiente natural e social; 

- Dinamismo das inter-relações natural - social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressões 

-Expressão Plástica - Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e 

Comunicação 

-Expressão Plástica - Compreensão das Artes no Contexto 
-Expressão Plástica - Apropriação da Linguagem Elementar das Artes 

-Expressão Plástica - Desenvolvimento da Criatividade 

-Expressão Dramática / Teatro - Desenvolvimento da Capacidade de 
Expressão e Comunicação 

-Expressão Dramática / Teatro - Desenvolvimento da Criatividade 
-Expressão Dramática/Teatro - Compreensão das Artes no Contexto 

-Expressão Dramática/Teatro- Apropriação da Linguagem  Elementar 

da Expressão Dramática 

-Expressão Musical - Desenvolvimento da Capacidade  de Expressão 

e Comunicação 
-Expressão Musical - Desenvolvimento da Criatividade 

-Expressão Musical  -  Apropriação   da  Linguagem   Elementar   da 
Música 

-Expressão Musical - Compreensão das Artes no Contexto 

-Dança -    Desenvolvimento    da    Capacidade    de    Expressão    e 
Comunicação; Desenvolvimento da Criatividade 

-Dança - Apropriação da Linguagem Elementar da Dança 

-Dança - Compreensão das Artes no Contexto 

-Expressão Motora 
 

 

Formação Pessoal e 

Social 

-Identidade / Auto-estima 

-Independência / Autonomia 

-Cooperação 

-Convivência Democrática / Cidadania 
-Solidariedade / Respeito pela Diferença 

 
Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

-Consciência Fonológica 
-Reconhecimento e Escrita de Palavras 

-Conhecimento das Convenções Gráficas 
-Compreensão de Discursos Orais e Interação Verbal 

 
Matemática 

-Números e Operações 

-Geometria e Medida 
-Organização e Tratamento de Dados 

Tecnologias de 

Informação e 
Comunicação 

-Informação 

-Comunicação 

-Produção 
-Segurança 
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1.2 – Ensino Básico 
 

1.2.1 - Primeiro Ciclo (1º ano) 
 

Componentes do Currículo 

Áreas disciplinares de frequência obrigatória (a): 

Português – 7 horas 

Matemática – 7 horas  

Estudo do Meio – 3horas 

Educação Artística – 2h 30min (Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança 

e  Música) 

Educação Física – 1hora  

Áreas não disciplinares (b) : (2 h 30min)  

Apoio ao Estudo – 1h 30min 

Oferta Complementar (Literacias) – 1h 

Total : 22h 30 min (a) 

Áreas transversais: Cidadania e Desenvolvimento e TIC 

Disciplina de frequência facultativa (c): 

Educação Moral e Religiosa Católica– 1 hora Total : 22,30 horas + 2h 30min de intervalo 

 Total – 25 h  

Atividades de enriquecimento curricular (d) – 5 dias por semana  - 1h/dia  

  

 
(a) Do total das horas letivas previstas, no mínimo 7 horas letivas de trabalho semanal para o 
Português, e 7 horas letivas de trabalho semanal para a Matemática. 

(b) Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas disciplinares, 
incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as tecnologias de informação e da 
comunicação, e constar explicitamente no plano de turma. 
(c) Disciplina de frequência facultativa.  

(d) Atividades de caráter facultativo, nos termos da portaria nº 644-A/2015.  
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1.2.2 - Primeiro Ciclo (2º ano) 
 

Componentes do Currículo 

Áreas disciplinares de frequência obrigatória (a): 

Português – 7 horas 

Matemática – 7 horas  

Estudo do Meio – 3h  

Expressões Artísticas e Físico-Motoras : 3 horas 

Áreas não disciplinares (b) : (2 h 30min)  

Apoio ao Estudo – 1h 30min 

Oferta Complementar (Literacias) – 1h 

Total : 22,30 horas + 2h 30min de intervalo 

 Disciplina de frequência facultativa (c): 

Educação Moral e Religiosa Católica– 1 hora Total – 25 horas 

Atividades de enriquecimento curricular (d) – 5 dias por semana  - 1h/dia  

  
 
(a) Do total das horas letivas previstas, no mínimo 7 horas letivas de trabalho semanal para o 
Português, e 7 horas letivas de trabalho semanal para a Matemática. 

(b) Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas disciplinares, 
incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as tecnologias de informação e da 

comunicação, e constar explicitamente no plano de turma. 
(c) Disciplina de frequência facultativa.  

(d) Atividades de caráter  facultativo,  nos  termos  da portaria  nº 644-A/2015.  
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1.2.3 - Primeiro Ciclo (3º e 4º  anos) 
 

 

Componentes do Currículo 

Áreas disciplinares de frequência obrigatória (a): 

Português – 7 horas 

Matemática – 7 horas  

Estudo do Meio – 3h  

Inglês – 2 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras : 3 horas 

 
Áreas não disciplinares (b) : (2 h 30min)  

Apoio ao Estudo – 1h 30min 

Oferta Complementar –   Literacias  -   ( 1h)  

Total : 24 h 30min +2,30 horas (a) 

Disciplina de frequência facultativa (c): 

Educação Moral e Religiosa – 1 hora 

Total : 27h (a) 

Atividades de enriquecimento curricular (d) -3 dias por semana  - 1h/dia 

 

(a) Do total das horas letivas previstas, no mínimo 7 horas letivas de trabalho semanal para o 
Português, e 7 horas letivas de trabalho semanal para a Matemática. 

(b) Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas disciplinares, 
incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as tecnologias de informação e da 
comunicação e constar explicitamente no plano de turma. 
(c) Disciplina de frequência facultativa.  

(d)  Atividades  de  caráter  facultativo,  nos  termos  da portaria  nº 644-A/2015.  
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1.2.4 - Segundo Ciclo 
 

Componentes do 
Currículo 

 

Carga Horária semanal (organização)(a) 

 5º ano 6º ano 

Línguas e Estudos Sociais 

Português 
Inglês 

História e Geografia de Portugal 
 
 

12 12 (b) 

5 (2+2+1) 6 (2+2+2) 

3 (2+1) 3 (2+1) 

3 (2+1) 3 (2+1) 

Cidadania e Desenvolvimento 1 ------------ 

Matemática e Ciências 

Matemática 
Ciências Naturais 

8 (c) 9 (d) 

5 (2+2+1) 6 (2+2+2) 

3 (2+1) 3 (2+1) 
Educação Artística e Tecnológica: 

Educação Visual 
Educação Tecnológica 

Educação Musical 

7 (e) 6 (e) 

2 2 

2 2 

2 2 

TIC 1 ----- 

Educação Física 3 (2+1) 3(2+1) 

EMRC (f) ----- ------ 

Tempo a cumprir 30(31) 30(31) 

Oferta complementar  (g) – 
 Matemática experimental 
 

1 ---- 

Apoio ao Estudo (h)            3 5 

Oferta complementar (1) – 
 Educação para a Cidadania 
 

---- 1 

Complemento à Educação 
Artística – Arte em Palco (j) 1 ---- 

 
(a) Carga horária organizada em períodos de 45 minutos. 
(b) Do total da carga, 6 x 45 minutos para Português. 
(c) Do total da carga, 5 x 45 minutos para Matemática. 

(d) Do total da carga, 6 x 45 minutos para Matemática. 

(e) Do total da carga, 2x 45 minutos para Educação Visual.  

(f) Disciplina de inscrição facultativa mas de frequência o brigatória após essa inscrição, com 1 x 
45 minutos.  

(g) De acordo com o ponto 2, artº 11, do Despacho Normativo 10-B/2018 : Disciplina de frequência 
obrigatória, com 1 x 45 minutos 

(h) Alunos indicados   pelo   Conselho   de   Turma   com   concordância   da   frequência   pelos 
encarregados de educação 
 (j) De acordo com o ponto 2, artº 11, do Despacho Normativo 10-B/2018 : Disciplina de 
frequência obrigatória, com 1 x 45 minutos 
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1.2.5 - Terceiro Ciclo 
 

Componentes do 

Currículo 

 

Carga Horária semanal (organização)(a) 

 7º ano 8º 
ano 

9º ano 

Português 5 (2+2+1) 5 (2+2+1) 6 (2+ 
2+1)+1(e) Línguas Estrangeiras 

LE I – Inglês; LE II 
- Francês LE II - 

Espanhol 

6/
6 

5 5 

3 (2+1)  
 

2+1 (e)   3 (2+1) 

3 (2+1) 3 
(2+1) 

2 

3(2+1) 3(2+1) 2 

Ciências Humanas e Sociais 

História 
Geografia 

Cidadania e Desenvolvimento 

6 5 6 

3 (2+1) 3(2+1) 3(2+1) 

    2 2 3(2+1) 
       1 -- -- 

Matemática        5 
(2+2+1)+1(e) 

5 (2+2+1)  5 (2+2+1) 
Ciências Físicas e Naturais 

Ciências Naturais 

 Físico-química 

6 6 6 

3 (2+1) 3 
(2+1) 

3(2+1) 

3 (2+1) 3 
(2+1) 

3 (2+1) 

Expressões e Tecnologias 

Educação Visual 
TIC  

Formação artística 
especializada (c) 

4(b)            4(b) 3 

2 2 3(2+1) 

1 1 --
--
--
--
- 

1   ------ -------- 

Oferta de Escola -         1 ------- 

Educação Física 3 (2+1) 3 
(2+1) 

3 (2+1) 

EMRC (d) 1 1 1 

Tempo a cumprir 34(35) 33(34) 33(34) 

Oferta complementar “Matematicando” 

(e) 
Oficina da oralidade e 

da escrita (e) 
Educação 

Literária 

(e) 
 

 
(a) Carga horária organizada em períodos de 45 minutos. 

(b) Do total da carga, 2 x 45 minutos para Educação Visual. 
(c) Nos termos do disposto n o ponto 2, artº 11, do Despacho Normativo 10-B/2018 : Disciplina de 
frequência obrigatória, com 1 x 45 minutos. Ofertas de escola : Educação Tecnológica e Expressão 
Plástica, com funcionamento anual. 
(d) Disciplina de frequência facultativa. 
(e)  De acordo com o ponto 2, artº 11, do Despacho Normativo 10-B/2018 : Disciplina de 

frequência obrigatória, com 1 x 45 minutos– Oferta complementar – “Matematicando” (7º 
ano - matemática); Oficina da oralidade e da escrita (8º ano-inglês); Projeto de Educação 

Literária (9º ano – português)
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1.2.5.1 - Cursos de Educação/Formação – Tipo 2  

No âmbito da oferta formativa no ensino básico estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 

de julho, os cursos de educação formação constituem-se como uma modalidade de ensino 

orientada para a formação inicial dos alunos. 

Estes cursos privilegiam tanto a aquisição de conhecimentos em disciplinas estruturantes, como o 

português, a matemática e o inglês, como o primeiro contacto com o mundo do 

trabalho/atividades, permitindo paralelamente o prosseguimento de estudos no ensino 

secundário. 

Com esta via educativa pretende-se completar a resposta a necessidades fundamentais dos alunos 

e assegurar a inclusão de todos no percurso escolar. Estes cursos devem garantir uma igualdade 

efetiva de oportunidades, consagrando alternativas adequadas e flexíveis, que preparem os jovens 

para a vida, dotando-os de ferramentas que lhes permitam vir a enfrentar no futuro, também, os 

desafios do mercado de trabalho. 

Face à existência de um conjunto de alunos em risco de não cumprimento da escolaridade 

obrigatória considerou-se propor a criação de uma turma de curso de educação formação tipo 2, 

oferecendo a área técnica de Assistente Administrativo assim como promover a continuidade ao 

2º ano da turma de Tecelão/Tecedeira 

 

1.2.5.1.1– Curso de Educação/Formação – Tipo 2 – Assistente Administrativo 

 
Perfil de saída 

Descrição Geral 

Executar tarefas administrativas relativas ao funcionamento de uma empresa, de acordo com as 
normas e procedimentos 
 

 
Atividades Principais 
 
1. Executar tarefas relacionadas com o expediente geral da empresa, de acordo com 

procedimentos estabelecidos, utilizando equipamento informático e equipamento e utensílios de 

escritório: 

2. Apoiar a atividade comercial da Empresa; 

3. Registar e atualizar, manualmente ou Utilizando aplicações informáticas específicas da área 

administrativa, dados necessários à gestão da empresa, nomeadamente, os referentes ao 

economato, à faturação, vendas e clientes, compras e fornecedores, stocks e aprovisionamento;  

4. Efetuar o apoio administrativo à gestão de recursos humanos:  



                 Agrupamento de Escolas de Arraiolos   
                           Planos de Estudos e Desenvolvimento do Currículo  

 
 

        11 

 

5. Atender e encaminhar, telefónica ou pessoalmente, o público interno e externo à empresa ou 

serviço público, nomeadamente, clientes, fornecedores, e funcionários, em função do tipo de 

informação ou serviço pretendido. 
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1.2.5.1.2 - Curso de Educação/Formação – Tipo 2 – Tecelão/Tecedeira 

 

No âmbito da oferta formativa no ensino básico estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 

de julho, os cursos de educação formação constituem-se como uma modalidade de ensino 

orientada para a formação inicial dos alunos. 

Estes cursos privilegiam tanto a aquisição de conhecimentos em disciplinas estruturantes, como o 

português, a matemática e o inglês, como o primeiro contacto com o mundo do 

trabalho/atividades, permitindo paralelamente o prosseguimento de estudos no ensino 

secundário. 

Com esta via educativa pretende-se completar a resposta a necessidades fundamentais dos alunos 

e assegurar a inclusão de todos no percurso escolar. Estes cursos devem garantir uma igualdade 

efetiva de oportunidades, consagrando alternativas adequadas e flexíveis, que preparem os jovens 

para a vida, dotando-os de ferramentas que lhes permitam vir a enfrentar no futuro, também, os 

desafios do mercado de trabalho. 

 

 

Perfil de saída 

Descrição Geral 

“Conceber e produzir tapeçarias e outros artigos têxteis, em teares de alto e baixo liço, tendo em 

conta as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho. 

 
 
Atividades Principais 
 
Preparar e organizar o trabalho, de acordo com as orientações recebidas, com as especificações 

técnicas e com as características das tarefas a executar. 

Efectuar a preparação de matérias- primas, utilizando as ferramentas e utensílios apropriados. 

Executar tapeçarias e outros artigos têxteis artesanais. 

Tecer e entrecruzar os fios da teia com os da trama, utilizando os procedimentos adequados. 

Efectuar a limpeza e conservação dos materiais, utensílios, ferramentas e equipamentos utilizados 

no fabrico de tapeçarias ou outros artigos têxteis. 
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1.3 – Ensino Secundário 

 

Em função da disponibilidade dos recursos humanos e físicos, respeitando as decisões da rede 

escolar e da avaliação dos fundamentos pedagógicos e sociais, o Agrupamento de Escolas dispõe  

de  cursos científico-humanísticos essencialmente virados para o prosseguimento  de estudos e de 

cursos profissionais eminentemente direcionados para o ingresso no mercado de trabalho 
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1.3.1 – Cursos Cientifico-Humanísticos (Portaria nº 243/2012, de 10 de Agosto) 

 

1.3.1.1 – Curso de Ciências e Tecnologias 

 

Componentes do 

Currículo 

 

Carga Horária semanal (organização)(a) 

 10º ano 11º ano 12º ano 

Formação Geral    

Português 4 (2+2) 4 (2+2) 6 (2+2+1)+1(e) 

LE I ou II 4 (2+2) 4 (2+2) --------- 

Filosofia 3 (2+1) 4 (2+2) --------- 

EDF 4 (2+2) 4 (2+2) 4 (2+2) 

Formação Específica    

Matemática A 6 (2+2+2)  6 (2+2+2) 6 (2+2+2) 

Biologia e Geologia 7(2+2+3) 7 (2+2+3) ---------- 

Física e Química A 7(2+2+3) 7 (2+2+3) ---------- 

Biologia(c) ---------- ------------ 4 (2+2) 

Química(c) ---------- ------------ --------- 

Psicologia B (c) ---------- ------------ 4 (2+2) 

EMRC (d) 2 2 2 

Tempo a cumprir 36 (38) 36(38) 24(26) 
 

      Obs: 10º ano estruturado de acordo com o decreto-lei nº 55/2018 de 6 de julho 
 

(a)  Carga horária organizada em períodos de 45 minutos. 

(b)  O  aluno  escolhe   uma  língua   estrangeira.   Se tiver estudado  apenas  uma língua 

estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. 
(c)  O aluno escolhe duas disciplinas anuais. 

(d)  Disciplina de frequência facultativa. 

(e)  Projeto – “Educação Literária” - 1 tempo de português 
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1.3.1.2 – Curso de Línguas e Humanidades 
 

Componentes do 

Currículo 

 

Carga Horária semanal (organização)(a) 

 10º ano 11º ano 12º ano 

Formação Geral    

Português 4 (2+2) 4 (2+2) 6 (2+2+1)+1(e) 

LE I ou II 4 (2+2) 4 (2+2) -------------- 

Filosofia 3 (2+1) 4 (2+2) -------------- 

EDF 4 (2+2) 4(2+2) 4 (2+2) 

Formação Especifica    

História A 6 (2+2+2) 6 (2+2+2) 6 (2+2+2) 

Geografia A 6 (2+2+2) 6 (2+2+2) ---------- 

MACS 6 (2+2+2) 6 (2+2+2) ---------- 

Geografia C(c) ------------ -------------- 4(2+2) 

Psicologia B (c) ------------- ------------ 4(2+2) 

EMRC(d) 2 2 2 

Tempo a cumprir 34 (36) 34(36) 25(27) 
 

 
(a) Carga horária organizada em períodos de 45 minutos. 

(b) O  aluno  escolhe   uma  língua   estrangeira.   Se tiver  estudado   apenas  uma 
língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino 
secundário. 

(c) O aluno escolhe duas disciplinas anuais 

(d) Disciplina de frequência facultativa 

(e)  Projeto – “Educação Literária” - 1 tempo de português 
 
 

 
 
 

 
1.3.2 – Curso Profissional de Técnico de Vendas 

 

Com este curso pretende-se assegurar a criação de uma oferta de ensino secundário coordenada 

com empresas que responda ao interesse dos alunos que, no final da escolaridade obrigatória, 

pretendam ter uma saída profissional concreta. As empresas, entidades e instituições parceiras 

estão sediadas na vila ou no local de residência dos alunos e contribuem para a lecionação da 

componente de formação em contexto de trabalho. 

Este curso tem uma estrutura curricular organizada por módulos e está enquadrado no Sistema 

Nacional de Qualificações, com referenciação ao Catálogo Nacional de Qualificações, 

correspondendo a uma qualificação de nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações (12.º ano de 

escolaridade e certificado de nível 4). 
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As disciplinas têm como referência os programas das disciplinas das componentes de formação 

sociocultural e científica dos cursos profissionais; a componente técnica e a componente de 

estágio formativo têm por base os referenciais de formação constantes no Catálogo Nacional de 

Qualificações. 

 

1.3.2.1 Perfil de Saída 

 

Descrição Geral 
Promover e efetuar a venda de produtos e/ou serviços, através de contactos estabelecidos com 

clientes, com vista à sua satisfação. 

 

 
Atividades Principais 
Estudar os produtos e/ou serviços da empresa, caracterizar o tipo de clientes e recolher 

informação sobre a concorrência e o mercado em geral, de forma a responder adequadamente às 

necessidades dos clientes. 

Preparar ações de venda, em função dos objetivos e da política da empresa. 

Promover e efetuar a venda de produtos e/ou serviços junto dos clientes, tendo em vista a 

satisfação das suas necessidades. 

Assegurar o serviço de apoio ao cliente. 

Organizar a informação decorrente da sua atividade. 

Colaborar na angariação de novos clientes, identificando e localizando potenciais clientes e 

oportunidades de negócio, transmitindo esta informação à empresa. 

 

1.3.2.2 Plano de Formação 
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1.3.3 -  Ensino Articulado – Curso Secundário de Canto 
 

O curso secundário de Canto é frequentado em regime articulado em dois estabelecimentos de 

ensino. 
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2 –  Medidas promotoras do sucesso escolar 

 
2.1  – Apoio Educativo 

O apoio educativo nas  suas diversas  modalidades   visa   responder   às   dificuldades   de 

aprendizagem  as  quais  se  constituem  como  um  constrangimento   ao  processo  de  ensino-

aprendizagem. São atividades de caráter temporário e não requerem uma intervenção  

especializada   de  educação  especial.  No nosso agrupamento são aplicadas as seguintes 

modalidades de apoio, de acordo com o perfil apresentado pelos alunos e as propostas de apoio 

solicitadas no final do ano letivo 2017/2018, pelos diferentes conselhos de turma: 

a) Ensino diferenciado na sala de aula 

b) Apoio ao Estudo (Português, Matemática e Inglês no 2º ciclo) 

c) Aulas de apoio para reforço das aprendizagens (45min) –  português, inglês, história, 

matemática, ciências físico-químicas e matemática aplicada às ciências sociais e humanas 

(solicitações pontuais) 

d) Tutorias 

e)  Apoio personalizado. 

 

2.2 – Oficina da Oralidade e da Escrita 

 

Tendo em conta os resultados obtidos pelos alunos nas diferentes competências (skills), 

proporciona-se aos alunos do 8º ano um tempo (45 minutos) onde se desenvolvem atividades que 

visam promover a competência de Speaking e de Writing tais como: exposições orais; resumos 

orais e escritos sobre leituras; descrição de imagens (oral e escrita); conversas informais / formais 

(previamente redigidas); entrevistas (previamente redigidas); escrita e/ou declamação de poemas; 

redação / representação de pequenos sketches; dramatizações; participação em debates; audição 

de músicas, poemas e outros textos; visionamento de excertos de filmes / vídeos; dinamização de 

Roleplays. 
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3 – Atividades de enriquecimento do currículo 
 

As atividades de enriquecimento curricular são de carácter facultativo. Como o próprio nome 

indica são atividades que complementam o currículo e o enriquecem. 

Os clubes e projetos  existentes  poderão  desenvolver  conhecimentos  na utilização  de novas 

tecnologias, alargar o exercício de cidadania através da aproximação  com o meio envolvente, 

conduzir  a  práticas  desportivas  e ainda  cimentar  conhecimentos  adquiridos  nas  diferentes 

áreas curriculares de forma mais atrativa. 

Tema abrangente- “ Em busca e defesa do património local” 

     
Com o projeto de AEC pretende-se aproximar os alunos ao património local, conhecendo o 

concelho e preservando-o. Através do legado e das marcas do passado devem ser construídas 

pontes para o presente e o futuro. A informação associada a boas práticas de respeito pelo 

ambiente e pelo património histórico e cultural serão os objetivos deste projeto 

Com estas  atividades  pretende-se  que os alunos  se sintam  motivados  a ocupar  os tempos 

livres na escola de forma útil e saudável. 

Algumas destas atividades são específicas de cada nível de educação e/ou de ensino, outras há 

que são concretizadas em vários níveis de educação e ensino. 

 

3.1 – Educação Pré- Escolar 

 

A Educação pré-escolar, como primeira etapa da Educação Básica no processo de educação ao 

longo da vida, deve proporcionar  atividades  de apoio à família ou seja, deve dar resposta às 

necessidades  sociais,  garantindo  tempos  de atendimento  mais longos  e com qualidade,  que 

respondam às necessidades dos pais e ao bem-estar das crianças. 

Este projeto,  da responsabilidade do Município de Arraiolos, no âmbito do preconizado nos 

normativos legais referentes às AAAF implica não só a contratação das animadoras mas também 

a  man u ten çã o do  equipamento das instalações onde decorrem estas atividades e 

disponibilização de todo o material de desgaste e pedagógico. 

Todos os jardins-de–infância, em parceria com a Câmara Municipal, desenvolvem as seguintes 

atividades: Educação Musical (30 minutos semanais) e natação (45 minutos semanais). 
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3.2 – Primeiro Ciclo 

 

No primeiro ciclo desenvolvem-se atividades de enriquecimento curricular.  O Agrupamento, 

desde o arranque deste projeto a  nível  nacional,  tem  vindo  a assumir-se  como  entidade 

promotora.  Este projeto desenvolve-se com a colaboração da Câmara Municipal de Arraiolos 

na cedência de transportes para a natação e na disponibilização de infra-estruturas. 

Para o ano letivo 2018/2019 foram definidas pelo Conselho de Docentes do 1º ciclo e 

apresentadas ao Conselho Pedagógico, obtendo parecer favorável, tendo também sido aprovadas 

em sede de Conselho Geral as seguintes atividades: 

- Atividade Física e Desportiva 

Esta deverá insistir em duas áreas essenciais: orientação com percursos pela natureza, jogos 

tradicionais e natação. 

- A arte do tapete de Arraiolos 

Esta atividade incluirá uma parceria com o “Centro Interpretativo do Tapete” e terá como objetivo 

levar todos os alunos inscritos a conseguirem elaborar uma pequena amostra de tapete de 

Arraiolos, ficando estes, dotados do conhecimento do tapete, desde o seu desenho até à franja. 

- O corpo e a mente 

Deverão ser desenvolvidas atividades de Ioga e Body Combat, sendo que, as aulas deverão 

decorrer, sempre que possível, ao ar livre. 

- A música e o teatro 

Deverão ser desenvolvidas atividade associadas ao cante alentejano, com a criação de um grupo 

infantil; será trabalhada a música popular alentejana com a criação de um grupo de folclore. 

Haverá uma parceria com o grupo de cante infantil das Alcáçovas procurando-se estabelecer um 

intercâmbio. 

- Desenhar e pintar a Natureza e o património 

Deverão ser desenvolvidas atividades de desenho e pintura ao ar livre. Em cada escola os alunos 

terão que produzir ao longo do ano desenhos e pinturas sobre a paisagem e os monumentos da 

sua localidade e/ ou concelho.  

Será estabelecido contacto com a Fundação Eugénio de Almeida para que os trabalhos realizados 

ao longo do ano sejam aí expostos no final do ano letivo. 

As referidas Atividades de Enriquecimento Curricular serão atribuídas aos docentes do quadro do  
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Agrupamento com insuficiência letiva e qualificação profissional/perfil para a lecionação das 

mesmas até ao limite dos respetivos horários, procedendo-se à contratação de Técnicos para as 

Atividades que não sejam atribuídas da forma referida. 

A duração de cada atividade é de 60 minutos, todos os dias da semana e em todas as turmas de 

1º e 2º anos do 1º ciclo do Agrupamento. Para as turmas de 3º e 4º anos serão disponibilizadas 

três horas por semana, considerando a estrutura curricular destes anos (2 horas de inglês) 

A planificação e a avaliação das atividades são feitas pelos docentes/técnicos que as lecionam 

existindo sempre uma articulação entre estes e os titulares de turma para que haja uma efetiva 

articulação entre o currículo e as atividades de enriquecimento. Os titulares de turma asseguram a 

supervisão das mesmas. 

 
 
 
4. Projetos facilitadores da concretização do currículo 
 
 
 
4.1– Plano Nacional de Leitura 

Este projeto tem aplicação desde o pré-escolar até ao ensino secundário. Para concretização e 

dinamização  do mesmo,  a Biblioteca  da escola  sede, a  Biblioteca  do 1º ciclo e a Biblioteca 

Municipal  trabalham  em  parceria.  

 

4.2 – Desporto Escolar 

Estas atividades visam proporcionar aos alunos o aperfeiçoamento das técnicas desportivas de 

acordo com a modalidade escolhida, o desenvolvimento do espírito de cooperação e respeito 

mútuo bem  como experiência  na  prática  de  competição  desportiva  formal,  num  ambiente 

regulado por critérios pedagógicos. 

Este projeto envolve alunos dos 4º, 5º ao 12º anos, promovendo atividades nas seguintes 

modalidades: ténis de mesa; natação; futsal; basquetebol, acrobacia e BTT. 

 

4.3 – Outros projetos 

Os clubes e outros projetos têm um caráter facultativo e revestem-se de uma natureza 

eminentemente lúdica e cultural, incidindo particularmente nos domínios artístico, científico e da 

informação. Deverão ainda promover normas, atitudes e valores conducentes a uma cidadania 

refletida. A existência destes clubes/ projetos visa atingir os seguintes objetivos: 

- Ocupar os tempos livres dos alunos; 

- Desenvolver nos alunos capacidades de recolha, seleção e organização de informação; 
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- Desenvolver nos alunos o espírito criativo, o sentido de responsabilidade, a autonomia e a 

criatividade; 

- Desenvolver capacidades psicomotoras, intelectuais e afetivas; 

- Aprofundar o sentido de grupo e de sociedade, para uma participação positiva nos mesmos; 

- Articular com áreas curriculares disciplinares e não disciplinares; 

- Alargar conhecimentos de cultura geral. 

 

No Agrupamento existem neste momento os seguintes clubes / projetos:   

 Clube de Informática 

 Eco-Escolas 

 Etwinning 

 Gabinete de Saúde e Bem-estar 

 Jornal ArrRivar 

 Oficina d’Artes\Espaço de Cidadania 

 Orientação Escolar e Vocacional 

 Projeto “Educação Literária” 

 Projeto “Comunidade de Leitores” 

 Projetos  da Biblioteca: Ler+Mar – “Marés de Novelos”; “Cientificamente provável” 

 Projeto”Olimpíadas da História” 5ªedicão 

 Projeto “Parlamento dos Jovens” 

 Clube de Xadrez 

 Academia das Ciências 

 Clube de Flauta de Bisel 

 Projeto Azul Cyan 

 Clube de Cinema 

 

 

4.3.1 - Clube de Informática 

O clube de informática, numa perspetiva genérica, poderá ser um contributo para a rentabilização 

do pessoal docente e/ou outro e de equipamentos e aplicações existentes no Agrupamento. 
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A sua operacionalidade é concetualizada como uma estratégia que possa vir a satisfazer 

necessidades, interesses, expetativas, quer: 

-  sentidas e/ou equacionadas pelos alunos; 

- apresentadas por um ou mais docentes; 

- apresentadas pelo Conselho de Turma; 

- observadas pela própria comunidade educativa. 

Deste modo, o clube terá como primeira intenção orientar o iniciante qualquer que ele seja, a 

superar os diversos obstáculos apresentados no domínio deste discurso. 

Pretende-se que este Clube assuma um papel facilitador, dinâmico, desenvolvendo em simultâneo, 

atitudes, como: 

- promover a motivação dos alunos; 

- relembrar aprendizagens passadas; 

- fornecer novos estímulos para a aprendizagem; 

- desencadear a resposta dos alunos; 

- encorajar a prática e a consolidação de competências. 

Nesta linha o clube promoverá uma atividade diferente das ocupações habituais, exercida num 

clima de livre escolha. 

 

4.3.2 – Eco-escolas 

As atividades realizadas neste âmbito com alunos e outros elementos da comunidade educativa 

visam estimular o hábito de participação e a adoção de comportamentos sustentáveis no  

quotidiano, ao nível  pessoal,  familiar e comunitário.  Surge no âmbito do programa Eco-Escolas 

instituído a nível nacional, o qual pretende encorajar acções e reconhecer e premiar trabalhos 

desenvolvidos na melhoria do desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização 

da comunidade. 

 

4.3.3 – Etwinning 

Este projeto disponibiliza uma plataforma para que os profissionais da educação (educadores de 

infância, professores, diretora, professora bibliotecária) que trabalham em escolas dos países 

europeus envolvidos, possam comunicar, colaborar, desenvolver projetos e partilhar; em suma, 

sentir-se, e efetivamente ser, parte da mais estimulante comunidade de aprendizagem na Europa. 
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4.3.4. – Gabinete de Saúde e Bem-Estar 

É um serviço de atendimento e apoio à comunidade escolar que promove a prevenção de 

situações de risco, valoriza as atitudes relativas à prestação de auxílio e primeiros socorros, 

desenvolve o espírito de voluntariado e dádiva benévola, divulga informação sobre temáticas 

relativas à saúde, compreende a saúde como um estado de bem-estar físico-psicológico  em 

equilíbrio com o meio, promove o diálogo/ reflexão sobre o bem-estar da comunidade escolar e 

promove o espírito de solidariedade entre a comunidade educativa. 

Este projeto tem ajudado a desenvolver e a promover continuamente no agrupamento a educação 

para a Saúde. Considera-se que a Educação para a saúde é não só indispensável para a formação 

integral dos jovens, mas também para assegurar um futuro melhor. A educação para a saúde 

em meio  escolar  é um processo  contínuo  em que  devem  participar  todos  os intervenientes 

no processo educativo. Deve ser integrada no currículo dos alunos dos diversos anos/ciclos de 

escolaridade, nomeadamente através dos Projetos de Turma/grupo, de modo articulado entre as 

disciplinas e as atividades de complemento e enriquecimento curricular, privilegiando também 

as entidades parceiras ligados à área da Saúde, promovendo sessões de formação/sensibilização 

às diferentes temáticas, enquadradas nos conteúdos programáticos/ano escolar.  

 

4.3.5 – Jornal “ ArrRivar” 

É  um  documento  de  divulgação  de  atividades  /  trabalhos  efetuados  no  agrupamento  que 

permite a todos os elementos da comunidade  educativa darem a conhecer por este meio as 

atividades/  trabalhos  mais importantes  desenvolvidos  ao longo de cada período  letivo. Tem 

uma publicação trimestral. 

 

4.3.6 – Oficina d’Artes/Espaço de Cidadania 

O espaço Oficina d’Artes destina-se a ser utilizado em sistema aberto por todos os alunos desde 

que não estejam a faltar às aulas e também a ser utilizado como espaço para desenvolvimento 

de atividades em sistema de substituição de docentes. 

Iniciar-se-á neste ano letivo um projeto de ocupação de tempos livres com atividades de 

carácter artístico 

O Espaço de Cidadania tem como princípios orientadores da sua atividade a prevenção do 

insucesso escolar através do apoio aos alunos de acordo com as solicitações apresentadas e a 

mediação de conflitos, traduzida no acolhimento a alunos para lá encaminhados por questões 

de indisciplina. 
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O Espaço de Cidadania encontra-se aberto diariamente durante o período letivo e funciona em 

espaço definido na Oficina d’Artes. 

 

4.3.7 – Orientação Escolar e Vocacional 

O Agrupamento dispõe de um Psicólogo, afeto ao SPO, pelo que em cada ano letivo um grupo de 

docentes desenvolve atividades conducentes ao esclarecimento e orientação vocacional dos 

alunos de  9º ano.  

O Agrupamento disporá para o ano letivo de 2018/2019 de um Psicólogo Educacional, com 

colocação anual, com um horário de 35horas semanais, destinadas a avaliação educacional e 

atendimento/apoio psicológico a alunos.  

O referido Técnico operacionaliza, em articulação com uma docente do quadro do Agrupamento, 

sessões de aplicação de testes d e  orientação vocacional ao longo do segundo e terceiro períodos 

e no final do ano letivo sessões de esclarecimento para e de educação dos alunos de 9º ano. 

Considerando a existência na escola-sede do Centro Qualifica deverá a orientação escolar e 

vocacional dos alunos ser realizada através do Psicólogo do mesmo, caso venha a existir, o que 

não é previsível. No início deste ano letivo ainda não existe autorização para a contratação do 

referido Técnico Superior. 

Caso não possamos contar com este Técnico serão desenvolvidas, à semelhança de anos 

anteriores, sessões de aplicação de testes vocacionais ao longo do segundo e terceiro períodos  

e no final do ano letivo sessões de esclarecimento para pais e encarregados de educação dos 

alunos de 11º e 12º anos, dirigidos pelo Psicólogo da Escola. 

 

4.3.8 - Projeto “Educação Literária” 

O sucesso educativo dos alunos nas várias disciplinas que compõem o currículo escolar depende, 

decisivamente, das competências (em qualquer nível de estudos) adquiridas no domínio da língua 

materna. 

  No que respeita ao domínio «Educação Literária», dá-se assim continuidade ao projeto “Educação 

Literária”, atribuindo mais um tempo semanal à turma de 12º ano.  

 

4.3.9 - Projetos da Biblioteca 

- Aprender com a BE 

- Hora do conto 
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- Encontros com Andreia Brites 

- Yoga e meditação – por Rita Goldarch 

- Espetáculo de Poesia - pela Associação Andante 

- Gestão da BE 

- Festa com livros  

- “A Literacia…, a Ciência …  e a pesquisa…” 

- “Aulas na BE”  “Aprender com a BE”   

- “SOBE – Saúde Oral e Biblioteca Escolar” 

- “Segurança e Responsabilidade na Internet” – Formação de Utilizadores 

- “Conhecer as Literaci@s: saber + para aprender e comunicar melhor” 

- Exposições temáticas/ debates (departamentos/projetos do Agrupamento/ dias comemorativos) 

- “A nossa biblioteca” 

- “Livros viajantes”  

- “Comunicar para Aprender” 

- Bibliotecas em Rede 

- “Partilh@r a informação”  

- “Livros, Ler, comunicar e Aprender ” 

– Projeto “Comunidade de Leitores” 

- Projeto “Cientificamente provável” 

- Ler+Mar – “Marés de Novelos” 

- “A Ler Mais” 

 

4.3.10 – Projeto ”Olimpíadas da História” 5ªedicão 

 

Concurso de pergunta-resposta sobre temáticas curriculares dos programas de História de 2º e 3º 

ciclos e Ensino Secundário, organizado separadamente de acordo com cada um dos ciclos. 

Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Diminuir o 

absentismo; Reduzir o abandono escolar; Promoção de atividades de carácter sociocultural e/ou 

desportiva; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados 

escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; 

Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e 

encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos.  
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4.3.11 - Projeto “Parlamento dos Jovens” 

O programa Parlamento dos Jovens é organizado pela AR, em colaboração com outras entidades, 

com o objetivo de promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de 

temas de atualidade. Culmina com a realização de duas Sessões Nacionais na AR, preparadas ao 

longo do ano letivo, com participação de Deputados, designadamente da Comissão de Educação, 

Ciência e Cultura, órgão parlamentar responsável pela orientação do programa. Todas as Escolas 

do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do secundário são convidadas a participar. 

 

4.3.12 – Clube de Xadrez 

O Xadrez é importante na formação dos alunos tanto a nível social como a nível  pessoal pois não 

discrimina e reforça a autoestima de alunos mais fracos. Desenvolve competências de tolerância, 

integração, interação, concentração, planeamento, paciência, antecipação, decisão, memória, 

imaginação e melhora comportamentos,  ajudando tudo à formação de carácter individual, assim 

como também desenvolve bastante o raciocínio lógico e abstrato muito importante para o 

desenvolvimento cognitivo e organização/estruturação/redação de ideias, uma vez que obriga a 

que o aluno pense três a quatro jogadas para a frente e para trás, sem tocar nas peças, prevendo 

as consequências de cada uma dessas jogadas e imaginando as diferentes jogadas que o 

adversário possa vir a executar. 

Objetivos Gerais: 

- Oferecer mais uma atividade lúdica/desportiva aos alunos desta escola. 

- Proporcionar aos alunos um espaço para desenvolver a atividade do Xadrez. 

- Alargar a atividade aos alunos do primeiro ciclo, uma vez que esta é a idade ideal para melhorar 

comportamentos e fazer a integração de cada individuo num grupo. 

- Promover bom comportamento e atitudes de tolerância e respeito pelos pares. 

 

Objetivos Específicos: 

- Ensinar as regras básicas e só gradualmente introduzir regras mais avançadas. 

- Promover jogos de pares sem /com contabilização do tempo. 

- Propor aos alunos com maior assiduidade,  a dinamização de workshops para colegas. 
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- Organizar sessões de esclarecimento sobre o jogo com o Xadrezista Professor Fernando Carapau, 

a convite da Escola. 

- Organizar mini torneios internos. 

- Participar, a longo prazo,  em torneios externos 

 

4.3.13 – Academia das Ciências 

OBJET0/FUNDAMENTAÇÃO 

   Na perseguição do objetivo de promover um ensino de qualidade para todos, num quadro de 

valorização da igualdade de oportunidades e do aumento da eficiência e qualidade do ensino-

aprendizagem, emerge este plano de ação estratégica – PROJETO “ACADEMIA DAS CIÊNCIAS” com 

o objetivo primordial de melhorar as práticas educativas e as aprendizagens dos alunos. 

   O grupo 510 (Física e Química) após uma análise dos resultados obtidos pelos alunos do 

Agrupamento nos exames nacionais de 11º ano, neste e em anteriores anos letivos, refletiu sobre 

as fragilidades no processo ensino-aprendizagem apontadas especificamente à disciplina de Física 

e Química A do 10º e 11ºano. Resultados esses, aquém das metas pretendidas, pelo que o grupo 

propõe o desenvolvimento de um projeto que visa minimizar os “fracos” resultados obtidos nas 

classificações externas e a discrepância entre as classificações internas e as externas.  

    O projeto consiste numa “sala de estudo/sessões estruturadas” de frequência facultativa, para 

os alunos do 10º e do 11º ano da disciplina de Física e Química A, apoiada pelos professores do 

grupo disciplinar 510. Existe a possibilidade de alargamento da equipa de docentes com os 

professores do grupo disciplinar 500 (Matemática), pois uma das dificuldades/fragilidades 

detetadas e comprometedoras de bons desempenhos são as competências matemáticas 

necessárias para a interpretação de conhecimentos físicos e químicos, não conseguindo a maioria 

dos alunos mobilizar tal conhecimento para situações problemáticas no âmbito da disciplina 

Físico-Química A, bem como a utilização de algum simbolismo matemático. De sublinhar também 

o facto dos programas da disciplina de Físico-Química A não estarem articulados com os da 

disciplina de Matemática.  

   A preparação dos exames nacionais é uma etapa fundamental na vida do estudante que 

pretende completar o secundário e candidatar-se ao ensino superior. 

   Fazer uma preparação específica e orientada é uma boa estratégia para obter os resultados 

desejados. Fazê-lo com tempo, permite desenvolver as competências necessárias de forma 

gradual e consolidar conhecimentos passo a passo. 
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   A resolução de um exame tem uma “técnica própria”, que pode ser “ensinada”; a preparação 

para os exames é também – e muito principalmente – a interiorização dessa “técnica” pelo 

estudante, através da realização de trabalho “teórico-prático”, com acompanhamento e 

supervisão de um professor experimentado. 

 Esta é a nossa proposta para conjugar os seguintes objetivos:  

 Desenvolver competências como saber observar, interpretar e explicar fenómenos físicos 

e químicos;   

 Desenvolver o raciocínio lógico e matemático;  

 Promover processos que conduzam a uma maior compreensão e aplicação dos 

conhecimentos; 

 Articular currículos e metodologias de ensino-aprendizagem entre as disciplinas de Física-

Química e Matemática; 

 Fomentar a interdisciplinaridade;  

 Sensibilizar os alunos para a existência de diferentes atitudes face ao estudo e aos exames 

nacionais; 

 Esclarecer os alunos acerca da melhor estratégia para lidar com a situação dos testes e 

exames finais (gerir a pressão resultante de um estudo mais exigente; lidar melhor com 

o stress resultante da aproximação do período dos testes e exames nacionais); 

  Orientar os alunos para uma adequada preparação dos testes e exames finais, informando 

acerca da planificação e execução de um estudo adequado e metódico; 

 Melhorar os resultados dos alunos nos testes e exames nacionais. 

4.3.14– Clube de Flauta de Bisel 

O Clube de Flauta de Bisel emana do grupo disciplinar de Educação Musical e pretende, de forma 
abrangente, reforçar o gosto pela Música e desenvolver atividades com este instrumento que, por 
vezes, não é possível fazer de forma mais aprofundada nas aulas da disciplina. Por outro lado, 
também pretende modificar a ideia/imagem que os alunos têm das disciplinas de expressões, 
dando-lhes maior importância na sua formação pessoal, tal como se pretende na nova organização 
curricular do ensino básico. 
 
1 - OBJETIVOS: 
1.1 - Desenvolver comportamentos cooperativos e de socialização através da prática 
instrumental; 
1.2 - Proporcionar o conhecimento de diferentes géneros e estilos de música, adaptados 
à flauta de bisel; 
1.3 - Promover meios de expressão e comunicação, tendo por base o repertório da flauta 
de bisel. 
1.4 - Desenvolver o pensamento analítico e crítico, face à qualidade da produção 
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musical que o rodeia. 
1.5 - Desenvolver o gosto pela Música; 
1.6 - Conhecer e valorizar o património artístico. 

 

4.3.15 – Projeto Azul Cyan 

O processo educativo é eminentemente pedagógico e social, devendo ser assumido por toda a 

comunidade educativa com vista ao crescimento de competências essenciais e estruturantes, 

abrangendo todas as vertentes do desenvolvimento humano. 

A escola deverá ser inclusiva, oferecendo atividades de enriquecimento curricular, favorecendo 

transdisciplinaridade, partilha, cooperação, sentido da dimensão humana do trabalho, educação 

artística, educação para a cidadania e valorização de competências sociais. Como refere Maria do 

Céu Roldão “ou a escola consegue repensar o seu currículo em termos de tornar efetivas todas as 

aprendizagens que se propõe ou empobrece-se em torno de uma uniformidade programática” 

(1999:48). Tendo presente a alínea b) do ponto cinco do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, 

surge o projeto “azul cyan”, dirigido aos alunos da Escola EB 2,3 E/S Cunha Rivara, um projeto que 

pretende desenvolver a percepção visual, a sensibilidade estética, a consciência crítica e a 

expressão, nos domínios da comunicação visual e da linguagem gráfica e plástica e favorece, 

também, a capacidade de manipulação dos materiais e técnicas e um correto entendimento do 

espaço bidimensional e tridimensional, contribuindo para o desenvolvimento da atividade criativa. 

O projeto “azul cyan” pretende abrir novas perspetivas ao conceito de Arte como meio de 

comunicação e desenvolvimento pessoal. 

O projeto tem, como principal objetivo, a adoção de metodologias de intervenção participada, 
baseadas na expressão artística, tendo como fio condutor a escultura e a ilustração e técnicas de 
impressão.  
 
São objetivos deste projeto:  
• Ocupar os alunos, nos seus tempos livres, de forma construtiva;  
• Desenvolver a iniciativa, a persistência, a responsabilidade e a criatividade;  
• Desenvolver, nos alunos, o espírito artístico, crítico e cultural;  
• Explorar várias técnicas e materiais;  
• Sensibilizar para a preservação da Natureza e para a importância da reutilização de materiais;  
• Despertar a uma crescente consciência ambiental  
• Aumentar a auto-estima e a autoconfiança;  
• Desenvolver a identidade pessoal e coletiva  
• Desenvolver a cultura geral, sobretudo no que respeita ao universo das artes 

4.3.16 – Clube de Cinema 

Os objetivos deste clube prendem-se com a ideia de  “o cinema faz pensar” , mostrando a 

distinção entre “cinema de entretenimento” e “cinema de autor”; debater e produzir um texto de 

opinião sobre um tema / problema tratado num filme) 
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4.3.17 - Semana Cultural 

À semelhança dos anos anteriores, realiza-se a Semana Cultural, no final do 2º período, com 

atividades definidas nos diferentes grupos disciplinares, previstas em Plano Anual de Atividades . 

 
 
5 – Intervenção Precoce 
 

O Agrupamento de Escolas de Arraiolos constitui-se, desde o  ano letivo 2017-2018 como Unidade 

de Referência da Intervenção Precoce. 

 À luz do disposto no artº 16º do decreto-lei nº 54/2018, as escolas de referência para a 
intervenção precoce na infância devem assegurar a articulação do trabalho com as equipas locais a 
funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, criado pelo Decreto-
Lei n.º 281/2009, de 6 de outubro, dispondo de recursos humanos que permitem, em parceria 
com os serviços de saúde e de segurança social, estabelecer mecanismos que garantem a 
universalidade na cobertura da intervenção precoce, a construção de planos individuais tão 
precocemente quanto possível, bem como a melhoria dos processos de transição. 

A Intervenção Precoce na Infância (IPI), entende-se como um conjunto de medidas de apoio 

integrado centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, 

no âmbito da educação, da saúde e da ação social.  

A intervenção precoce atua junto de crianças até aos 6 anos de idade, com alterações ou em risco 

de apresentar alterações nas estruturas ou funções do corpo, tendo em linha de conta o seu 

normal desenvolvimento. 

Sempre que necessário devem ser acionados os mecanismos necessários à definição de um plano 

individual (Plano Individual de Intervenção Precoce – PIIP) atento às necessidades das famílias, a 

ser elaborado por Equipas Locais de Intervenção (ELI), multidisciplinares, que representem todos 

os serviços que são chamados a intervir.  

O PIIP deve constituir-se como um instrumento organizador para as famílias e para os profissionais 

envolvidos, estabelecer um diagnóstico adequado, tendo em conta não apenas os problemas, mas 

também o potencial de desenvolvimento da criança, a par das alterações a introduzir no meio 

ambiente para que tal potencial se possa afirmar.  

Assim, o sistema de intervenção precoce deve assentar na universalidade do acesso, na 

responsabilização dos técnicos e dos organismos públicos e na correspondente capacidade de 

resposta. Deste modo, é crucial integrar, tão precocemente quanto possível, nas determinantes 

essenciais relativas à família, os serviços de saúde, as creches, os jardins-de-infância e a escola.  

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/491397/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/491397/details/normal?l=1
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6 – Educação Inclusiva 
 

A educação inclusiva tem por objetivos a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso 

educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da igualdade de 

oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada 

preparação para a vida profissional e para uma transição da escola para o emprego das crianças e 

dos jovens com necessidades educativas especiais de carácter permanente. 

Os apoios especializados consistem num conjunto de respostas educativas que visam responder às  

necessidades educativas  especiais  dos alunos/crianças com limitações significativas ao nível da 

atividade e participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações  funcionais  

e estruturais,  de carácter  permanente.  Estas limitações fazem com que estes alunos/crianças 

apresentem dificuldades continuadas ao nível da comunicação,  da aprendizagem,  da mobilidade,  

da  autonomia,  do relacionamento interpessoal e da participação social. 

A concretização destes apoios permite aproximar as condições de frequência destes alunos aos 

dos alunos do regime educativo comum, concretizando estes assim também o currículo definido 

em termos nacionais. 

Considerando as alterações de nomenclatura e os conceitos subjacentes, à luz do decreto-lei 

nº54/2018, entenda-se por: 

a) «Acomodações curriculares», as medidas de gestão curricular que permitem o acesso ao 

currículo e às atividades de aprendizagem na sala de aula através da diversificação e da 

combinação adequada de vários métodos e estratégias de ensino, da utilização de diferentes 

modalidades e instrumentos de avaliação, da adaptação de materiais e recursos educativos e da 

remoção de barreiras na organização do espaço e do equipamento, planeadas para responder aos 

diferentes estilos de aprendizagem de cada aluno, promovendo o sucesso educativo; 

b) «Adaptações curriculares não significativas», as medidas de gestão curricular que não 

comprometem as aprendizagens previstas nos documentos curriculares, podendo incluir 

adaptações ao nível dos objetivos e dos conteúdos, através da alteração na sua priorização ou 

sequenciação, ou na introdução de objetivos específicos de nível intermédio que permitam atingir 

os objetivos globais e as aprendizagens essenciais, de modo a desenvolver as competências 

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

c) «Adaptações curriculares significativas», as medidas de gestão curricular que têm impacto nas 

aprendizagens previstas nos documentos curriculares, requerendo a introdução de outras 
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aprendizagens substitutivas e estabelecendo objetivos globais ao nível dos conhecimentos a 

adquirir e das competências a desenvolver, de modo a potenciar a autonomia, o desenvolvimento 

pessoal e o relacionamento interpessoal; 

d) «Áreas curriculares específicas», as que contemplam o treino de visão, o sistema braille, a 

orientação e a mobilidade, as tecnologias específicas de informação e comunicação e as atividades 

da vida diária; 

e) «Plano individual de transição», o plano concebido, três anos antes da idade limite da 

escolaridade obrigatória, para cada jovem que frequenta a escolaridade com adaptações 

significativas, desenhado de acordo com os interesses, competências e expectativas do aluno e da 

sua família, com vista a facilitar a transição para a vida pós-escolar e que complementa o 

programa educativo individual; 

f) «Programa educativo individual», o programa concebido para cada aluno resultante de uma 

planificação centrada na sua pessoa, em que se identificam as medidas de suporte à aprendizagem 

que promovem o acesso e a participação em contextos inclusivos. 

Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

De acordo com o normativo legal (Dec.Lei nº54/2018),  cada escola deverá reconhecer a mais -

valia da diversidade dos seus alunos, encontrando formas de lidar com essa diferença, adequando 

os processos de ensino às características e condições individuais de cada aluno, mobilizando os 

meios de que dispõe para que todos aprendam e participem na vida da comunidade educativa. 

Os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente podem beneficiar d e  

m e d i d a s  d e  medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, que se encontram organizadas 

em três níveis de intervenção: universais, seletivas e adicionais. Estas são mobilizadas, ao longo do 

percurso escolar do aluno, em função das suas necessidades educativas. 

A definição de medidas a implementar é efetuada com base em evidências decorrentes da 

monitorização, da avaliação sistemáticas e da eficácia das medidas na resposta às necessidades de 

cada criança ou aluno, sendo realizada pelos docentes, ouvidos os pais ou encarregados de 

educação e outros técnicos que intervêm diretamente com o aluno, podendo ser adotadas em 

simultâneo medidas de diferentes níveis. 
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Objetivos das medidas 

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão têm como finalidade a adequação às 
necessidades e potencialidades de cada aluno e a garantia das condições da sua realização plena, 
promovendo a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso ao currículo, na frequência e 
na progressão ao longo da escolaridade obrigatória. 

São desenvolvidas tendo em conta os recursos e os serviços de apoio ao funcionamento da escola, 
os quais devem ser convocados pelos profissionais da escola, numa lógica de trabalho colaborativo 
e de corresponsabilização com os docentes de educação especial, em função das especificidades 
dos alunos e ocorrem em todas as modalidades e percursos de educação e de formação, de modo 
a garantir que todos os alunos têm igualdade de oportunidades no acesso e na frequência das 
diferentes ofertas educativas e formativas. 

 

Caraterização das medidas 

Medidas universais 

1 - As medidas universais correspondem às respostas educativas que a escola tem disponíveis para 
todos os alunos com objetivo de promover a participação e a melhoria das aprendizagens. 

2 - Consideram-se medidas universais, entre outras: 

a) A diferenciação pedagógica; 

b) As acomodações curriculares; 

c) O enriquecimento curricular; 

d) A promoção do comportamento pró-social; 

e) A intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos. 

3 - As medidas universais são mobilizadas para todos os alunos, incluindo os que necessitam de 

medidas seletivas ou adicionais, tendo em vista, designadamente, a promoção do 

desenvolvimento pessoal, interpessoal e de intervenção social. 

Medidas seletivas 

1 - As medidas seletivas visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não supridas 
pela aplicação de medidas universais. 

2 - Consideram-se medidas seletivas: 

a) Os percursos curriculares diferenciados; 

b) As adaptações curriculares não significativas; 

c) O apoio psicopedagógico; 

d) A antecipação e o reforço das aprendizagens. 
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Medidas adicionais 

As medidas adicionais visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da 
comunicação, interação, cognição ou aprendizagem que exigem recursos especializados de apoio à 
aprendizagem e à inclusão. 

A mobilização destas medidas depende da demonstração da insuficiência das medidas universais e 
seletivas previstas nos níveis de intervenção universal e seletivo 

A fundamentação da insuficiência deve ser baseada em evidências e constar do relatório técnico-
pedagógico. 

 Consideram-se medidas adicionais: 

a) A frequência do ano de escolaridade por disciplinas; 

b) As adaptações curriculares significativas; 

c) O plano individual de transição; 

d) O desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado; 

e) O desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social. 

A aplicação das medidas adicionais que requerem a intervenção de recursos especializados deve 
convocar a intervenção do docente de educação especial enquanto dinamizador, articulador e 
especialista em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem, sendo, preferencialmente, 
implementadas em contexto de sala de aula. 

A monitorização e avaliação da eficácia da aplicação destas medidas é realizada pelos responsáveis 
da sua implementação, de acordo com o definido no relatório técnico-pedagógico. As medidas 
adicionais são operacionalizadas com os recursos materiais e humanos disponíveis na escola, 
privilegiando-se o contexto de sala de aula.  

Quando a operacionalização das medidas implique a necessidade de mobilização de recursos 
adicionais, o diretor da escola deve requerer, fundamentadamente, tais recursos ao serviço 
competente do Ministério da Educação. 

Todas as medidas podem ser aplicadas cumulativamente. 
 
Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

Em cada escola/Agrupamento é constituída uma equipa multidisciplinar de apoio à educação 
inclusiva,  composta por elementos permanentes e por elementos variáveis. 

São elementos permanentes da equipa multidisciplinar: 

a) Um dos docentes que coadjuva o diretor; 

b) Um docente de educação especial; 

c) Três membros do conselho pedagógico com funções de coordenação pedagógica de diferentes 
níveis de educação e ensino; 

d) Um psicólogo. 
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São elementos variáveis da equipa multidisciplinar o docente titular de grupo/turma ou o diretor 
de turma do aluno, consoante o caso, outros docentes do aluno, técnicos do centro de recurso 
para a inclusão (CRI) e outros técnicos que intervêm com o aluno. 

Cabe ao diretor designar: 

a) Os elementos permanentes; 

b) O coordenador, ouvidos os elementos permanentes da equipa multidisciplinar; 

c) O local de funcionamento. 

 

Cabe ao coordenador da equipa multidisciplinar: 

a) Identificar os elementos variáveis; 

b) Convocar os membros da equipa para as reuniões; 

c) Dirigir os trabalhos; 

d) Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos pais ou 
encarregados de educação, consensualizando respostas para as questões que se coloquem. 

 

Competências da equipa multidisciplinar: 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

c) Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 

e) Elaborar o relatório técnico-pedagógico e, se aplicável, o programa educativo individual e o 
plano individual de transição previstos; 

f) Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem. 

O trabalho a desenvolver no âmbito da equipa multidisciplinar, designadamente a mobilização de 
medidas de suporte à aprendizagem bem como a elaboração do relatório técnico-pedagógico e do 
programa educativo individual, quando efetuado por docentes, integra a componente não letiva 
do seu horário de trabalho. 

 

Centro de apoio à aprendizagem 

O centro de apoio à aprendizagem é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e 
materiais, dos saberes e competências da escola que, em colaboração com os demais serviços e 
estruturas da escola, tem como objetivos gerais: 

a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, 
designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo; 

b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar; 

c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. 
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A ação educativa promovida pelo centro de apoio à aprendizagem é subsidiária da ação 

desenvolvida na turma do aluno, convocando a intervenção de todos os agentes educativos, 

nomeadamente o docente de educação especial. 

O centro de apoio à aprendizagem, enquanto recurso organizacional, insere-se no contínuo de 
respostas educativas disponibilizadas pela escola. 

Para os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas adicionais de suporte à 
aprendizagem sejam as previstas nas alíneas b), d) e e) do n.º 4 do artigo 10.º do dec-lei nº 
54/2018,  é garantida, no centro de apoio à aprendizagem, uma resposta que complemente o 
trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos educativos, com vista à sua inclusão. 

Constituem objetivos específicos do centro de apoio à aprendizagem: 

a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e 
nos demais contextos de aprendizagem; 

b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 

c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas 
componentes do currículo; 

d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de 
aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar; 

e) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, 
fomentadores da aprendizagem; 

f) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar. 

 

Determinação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

Processo de identificação da necessidade de medidas 

A identificação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão deve ocorrer o 
mais precocemente possível e efetua-se por iniciativa dos pais ou encarregados de educação, dos 
serviços de intervenção precoce, dos docentes ou de outros técnicos ou serviços que intervêm 
com a criança ou aluno. 

A identificação é apresentada ao diretor da escola, com a explicitação das razões que levam à 
necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, acompanhada da documentação 
considerada relevante, podendo integrar um parecer médico, nos casos de problemas de saúde 
física ou mental, enquadrado nas necessidades de saúde especiais (NSE). Apresentada a 
identificação de necessidades nos termos dos números anteriores, compete ao diretor da escola, 
no prazo de três dias úteis, a contar do dia útil seguinte ao da respetiva apresentação, solicitar à 
equipa multidisciplinar da escola a elaboração de um relatório técnico-pedagógico nos termos do 
artigo seguinte. 

Nas situações em que a equipa multidisciplinar conclui que apenas devem ser mobilizadas 
medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, devolve o processo ao diretor, no 
prazo de 10 dias úteis, a contar do dia útil seguinte ao da respetiva deliberação, com essa 
indicação. Nos casos previstos no parágrafo anterior, o diretor devolve o processo ao professor 
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titular de turma ou ao diretor de turma, consoante o caso, para comunicação da decisão aos pais 
ou encarregados de educação. 

 

Relatório técnico-pedagógico 

O relatório técnico-pedagógico é o documento que fundamenta a mobilização de medidas: 

a) A identificação dos fatores que facilitam e que dificultam o progresso e o desenvolvimento das 
aprendizagens do aluno, nomeadamente fatores da escola, do contexto e individuais do aluno; 

b) As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão a mobilizar; 

c) O modo de operacionalização de cada medida, incluindo objetivos, metas e indicadores de 
resultados; 

d) Os responsáveis pela implementação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

e) Os procedimentos de avaliação da eficácia de cada medida e, quando existente, do programa 
educativo individual; 

f) A articulação com os recursos específicos de apoio à inclusão definidos no artigo 11.º do dec-lei 
nº54/2018; 

A equipa multidisciplinar deve ouvir os pais ou encarregados de educação durante a elaboração do 
relatório técnico-pedagógico. Sempre que necessário, a equipa multidisciplinar pode solicitar a 
colaboração de pessoa ou entidade que possa contribuir para o melhor conhecimento do aluno, 
nomeadamente a equipa de saúde escolar dos ACES/ULS, com o objetivo de construir uma 
abordagem participada, integrada e eficaz. 

Quando o relatório técnico-pedagógico propõe a implementação plurianual de medidas deve 
definir momentos intercalares de avaliação da sua eficácia. Sempre que sejam propostas 
adaptações curriculares significativas, o relatório técnico-pedagógico é acompanhado de um 
programa educativo individual que dele faz parte integrante. 

O relatório deve ficar concluído no prazo máximo de 30 dias úteis após a apresentação ao diretor 
da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, nos termos do n.º 2 do artigo 
20.º do dec-lei nº 54/2018, sendo parte integrante do processo individual do aluno, sem prejuízo 
da confidencialidade a que está sujeito nos termos da lei. 

A implementação das medidas previstas no relatório técnico-pedagógico depende da 
concordância dos pais ou encarregados de educação, sendo o coordenador da implementação das 
medidas propostas no relatório técnico-pedagógico é o educador de infância, o professor titular 
de turma ou o diretor de turma, consoante o caso. 

Aprovação do relatório técnico-pedagógico 

O relatório técnico-pedagógico é submetido à aprovação dos pais ou encarregados de educação 
do aluno, a efetivar no prazo de cinco dias úteis após a sua conclusão. 

Para os efeitos estabelecidos no número anterior, os pais ou encarregados de educação e, sempre 
que possível, o próprio aluno datam e assinam o relatório técnico-pedagógico. 

No caso de o relatório técnico-pedagógico não merecer a concordância dos pais ou encarregados 
de educação, devem estes fazer constar, em anexo ao relatório, os fundamentos da sua 
discordância. 
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Obtida a concordância dos pais ou encarregados de educação, o relatório técnico-pedagógico e, 
quando aplicável, o programa educativo individual são submetidos a homologação do diretor, 
ouvido o conselho pedagógico. 

O diretor dispõe do prazo de 10 dias úteis para homologar o relatório técnico-pedagógico e, 
quando aplicável, o programa educativo individual e proceder à mobilização das medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão neles previstas. 

O relatório técnico-pedagógico e, quando aplicável, o programa educativo individual devem ser 
revistos atempadamente de modo a garantir que no início de cada ano letivo as medidas são 
imediatamente mobilizadas. 

Identificação da necessidade de frequência de áreas curriculares específicas 

A identificação da necessidade de frequência de áreas curriculares específicas deve ocorrer o mais 
precocemente possível. Realiza-se por iniciativa dos pais ou encarregados de educação, dos 
serviços de intervenção precoce, dos docentes ou de outros técnicos ou serviços que intervêm 
com a criança ou aluno. 

A proposta com a identificação é apresentada ao diretor competindo-lhe criar as condições 
necessárias à oferta da área curricular específica. 

Programa educativo individual 

O programa educativo individual, a que se refere o n.º 6 do artigo 22.º, contém a identificação e a 
operacionalização das adaptações curriculares significativas e integra as competências e as 
aprendizagens a desenvolver pelos alunos, a identificação das estratégias de ensino e das 
adaptações a efetuar no processo de avaliação. Integra ainda outras medidas de suporte à 
inclusão, a definir pela equipa multidisciplinar, devendo conter os seguintes elementos: 

a) O total de horas letivas do aluno, de acordo com o respetivo nível de educação ou de ensino; 

b) Os produtos de apoio,  sempre que sejam adequados e necessários para o acesso e participação 
no currículo; 

c) Estratégias para a transição entre ciclos e níveis de educação e ensino, quando aplicável. 

Sem prejuízo da avaliação a realizar por cada docente, o programa educativo individual é 
monitorizado e avaliado nos termos previsto no relatório técnico-pedagógico. 

O programa educativo individual e o plano individual de intervenção precoce são 
complementares, devendo ser garantida a necessária coerência, articulação e comunicação entre 
ambos. 

O programa educativo individual e o plano de saúde individual são complementares no caso de 
crianças com necessidades de saúde especiais, devendo ser garantida a necessária coerência, 
articulação e comunicação entre ambos. 

 

Plano individual de transição 

Sempre que o aluno tenha um programa educativo individual deve este ser complementado por 
um plano individual de transição destinado a promover a transição para a vida pós-escolar e, 
sempre que possível, para o exercício de uma atividade profissional. Deve orientar-se pelos 
princípios da educabilidade universal, da equidade, da inclusão, da flexibilidade e da 
autodeterminação. 
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A implementação do plano individual de transição inicia-se três anos antes da idade limite da 
escolaridade obrigatória e deve ser datado e assinado por todos os profissionais que participam na 
sua elaboração, pelos pais ou encarregados de educação e, sempre que possível, pelo próprio 
aluno. 

Progressão 

A progressão dos alunos abrangidos por medidas universais e seletivas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão realiza-se nos termos definidos na lei. 

A progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à 
inclusão realiza-se nos termos definidos no relatório técnico-pedagógico e no programa educativo 
individual. 

Certificação 

No final do seu percurso escolar, todos os alunos têm direito à emissão de certificado e diploma 
de conclusão da escolaridade obrigatória e sempre que aplicável com a identificação do nível de 
qualificação de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações e do nível que lhe corresponde no 
Quadro Europeu de Qualificações. 

No caso dos alunos que seguiram o percurso escolar com adaptações curriculares significativas, do 
certificado deve constar o ciclo ou nível de ensino concluído e a informação curricular relevante do 
programa educativo individual, bem como as áreas e as experiências desenvolvidas ao longo da 
implementação do plano individual de transição. 

O modelo de certificado previsto nos parágrafos anteriores é regulamentado por portaria dos 
membros do Governo responsáveis pela área da educação e, sempre que aplicável, pela área da 
formação profissional. 

 

Regime de transição para alunos com a extinta medida currículo específico individual 

O aluno que à data da entrada em vigor do presente decreto-lei se encontre abrangido pela 
medida currículo específico individual, prevista na alínea e) do artigo 16.º e no artigo 21.º 
do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio, deve ter 
o seu programa educativo individual reavaliado pela equipa multidisciplinar para identificar a 
necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão e para elaborar o relatório 
técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º do presente decreto-lei. 

Sempre que o relatório técnico-pedagógico contemple a realização de adaptações curriculares 
significativas deve ser elaborado um programa educativo individual, de acordo com o disposto no 
artigo 24.º 

A avaliação e a certificação das aprendizagens dos alunos que se encontram abrangidos pela 
medida currículo específico individual, à data da entrada em vigor do presente decreto-lei, 
obedecem ao regime de avaliação das aprendizagens dos alunos dos ensinos básico e secundário, 
com as adaptações constantes do programa educativo individual de acordo com o disposto no 
artigo 24.º 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/386871/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/249230/details/normal?l=1
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Aos alunos que completem a idade limite da escolaridade obrigatória nos três anos subsequentes 
à data da entrada em vigor do presente decreto-lei é elaborado um plano individual de transição, 
de acordo com o disposto no artigo 25.º 

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão que integram o programa educativo individual 
do aluno são equacionadas no contexto das respostas educativas oferecidas pela escola que 
frequentam. 

O relatório técnico-pedagógico e o programa educativo individual referidos devem ser elaborados 
em momento anterior ao início do ano letivo a que se reporta a produção de efeitos do presente 
decreto-lei. 

Para a c oncretização destas medidas o agrupamento dispõe de quatro docentes do grupo de 
recrutamento 910 bem como de outros técnicos: 1 psicóloga a tempo inteiro e 1 psicóloga, 
1 terapeuta da fala e 1 psicomotricista que pertencem ao Centro de Recursos para a Inclusão 
(CRI), que se constitui como nosso parceiro.   

Para dar resposta às necessidades de alguns alunos que não puderam beneficiar da intervenção 
do CRI por escassez de horas atribuídas, desenvolver-se-á ainda uma estreita parceria com o 
Centro de Saúde local. 

 
7 – Avaliação das aprendizagens 
 
A avaliação é um processo contínuo e sistemático e fornece aos docentes, alunos, encarregados 

de educação e aos restantes intervenientes educativos informação sobre a aquisição de 

competências específicas e competências transversais e o desenvolvimento de capacidades, de 

modo a permitir rever e melhorar o p rocesso de ensino-aprendizagem. Assim, os instrumentos de 

avaliação, as modalidades de avaliação e a sua aplicação no tempo são parâmetros fundamentais 

para aferir a concretização de um currículo. 

O agrupamento dispõe de um documento orientador para a avaliação, o qual é seguido por 

todos os docentes. Neste documento constam os parâmetros atrás nomeados para cada nível 

de educação e ensino. Este documento orientador é disponibilizado aos encarregados de 

educação na página do Agrupamento, bem como os critérios específicos de avaliação definidos 

para cada disciplina/área disciplinar. 

Os docentes do agrupamento, antes do início das atividades letivas, desenvolvem um trabalho 

colaborativo, em grupo disciplinar, não só para planificação anual da disciplina/ área disciplinar 

de acordo com as orientações programáticas definidas a nível nacional (programa de cada 

disciplina / área disciplinar) para cada ano de escolaridade, bem como as atividades a integrar 

no plano anual de atividades. No final de cada período letivo as estruturas de orientação educativa 

verificam a concretização desta planificação registando o seu cumprimento de acordo com o que 

estava previamente delineado. 
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Em sede de conselho de turma/ conselho de docentes, antes do início do ano letivo, são 

concretizados os planos turma/ grupo, os quais são dados a conhecer aos encarregados de 

educação na primeira reunião promovida com estes. 

 
 
 
 
8 – Ocupação dos tempos letivos e não letivos dos alunos/ crianças 
 
O tempo letivo é aquele em que a criança / aluno se encontra a desenvolver atividades sobre a 

supervisão do(a) educadora/ docente titular de turma / docentes das várias disciplinas ou áreas 

não disciplinares as quais estão planificadas de acordo com os programas de cada disciplina ou 

área disciplinar e que ao serem concretizadas de acordo com o plano de estudos concretizam o 

currículo. O tempo não letivo é aquele que compreende as atividades que complementam e/ 

ou enriquecem o currículo e que a criança/ aluno desenvolve no espaço escolar sobre a supervisão 

de docentes e/ ou técnicos sendo da responsabilidade da escola e de outras instituições com que 

a escola tem parceria. 

A duração do tempo letivo para cada nível de educação e ensino é a que está preconizada na 

legislação em vigor. Sempre que os docentes preveem estar ausentes, a direção diligencia de 

modo a assegurar o aproveitamento eficiente e racional dos recursos humanos existentes no 

agrupamento, para garantir o acompanhamento educativo das crianças/ alunos durante o período 

de permanência no espaço escolar, ou seja, quando se verifica a ausência do docente titular de 

turma ou disciplina às atividades letivas programadas, a direção providencia a sua substituição.  

 

8.1 – Pré-escolar 

Neste nível de educação o tempo letivo é ocupado de forma diversificada e flexível, procurando o 

equilíbrio entre o tempo de trabalho dirigido e o autónomo, o equilíbrio entre o tempo do 

coletivo, do pequeno grupo e  do individual. Centrar-se-á na criação de condições que permitam 

à criança, individualmente e em grupo, realizar experiências adaptadas à expressão das suas 

necessidades biológicas, emocionais, intelectuais e sociais. 

Em cada jardim-de-infância  a ocupação do tempo será objeto de planificação anual. 

As atividades serão sempre realizadas de uma forma integrada. Toda a ocupação do tempo 

letivo é da responsabilidade da educadora. 

O tempo não letivo é concretizado através das AAAF (componente de apoio à família). 
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8.2 – Primeiro Ciclo 

Neste nível de ensino o tempo letivo é concretizado com a implementação do plano de estudos 

indicado nos pontos 1.2.1. , 1.2.2 e 1.2.3. 

O tempo não letivo é concretizado desenvolvendo as atividades de enriquecimento curricular 

Indicadas no ponto 3. 

 

8.3 – Segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino secundário 

Nestes níveis de ensino o tempo letivo é ocupado com a concretização dos planos de estudos 

que a  legislação faz aplicar aos mesmos no cumprimento estrito das  cargas  curriculares definidas 

para cada disciplina ou área curricular. 

O tempo não letivo para os alunos destes níveis de ensino é concretizado com as atividades 

indicadas no ponto 4. A grande maioria dos alunos opta pela frequência do desporto escolar. 

Nestes ciclos de estudos a ausência do docente é colmatada com recurso à permuta entre 

docentes. Quando isso não é possível, os alunos cumprem o horário letivo sob orientação de 

outros docentes cujo horário de serviço está afeto à Oficina d’Artes. No curso de 

educação/formação e curso profissionais (cujos planos de estudo se baseiam na “capitalização”  

de horas de formação) privilegia-se a permuta entre docentes. No caso desta não ser possível 

efetua-se a reposição dos tempos letivos em falta no mais curto intervalo de tempo, em dia e 

hora a acordar com alunos.  

No presente ano letivo mantém-se em funcionamento a Oficina d’Artes, que é, por definição 

um espaço aberto na escola-sede de acesso livre e voluntário, devendo ser entendido, 

essencialmente, como uma modalidade de apoio e complemento educativo que importa garantir e 

privilegiar na ação educativa da Escola. 

Está organizada de forma a permitir a utilização por todos os alunos da Escola, em todas as 

situações em que disponham de tempo livre, nomeadamente horas livres, tendo como limite a 

capacidade de acolhimento; cobrirá, sempre que possível, todo o período de funcionamento das 

aulas; pretende-se que, sempre que possível, exista uma oferta equilibrada de professores das 

diferentes áreas, que poderão proporcionar ao aluno uma atividade pedagógica adequada aos 

seus interesses, proporcionar orientação e apoio no estudo individual - revisão de matérias 

estudadas, organização de cadernos diários e pesquisa de informação; facultar ao aluno um lugar 

dinâmico e apelativo dentro do espaço escolar; ocupar o estudante com tarefas inerentes ao 

currículo; estimular práticas de entreajuda; permitir aos alunos adquirir um maior conhecimento e 

poder explorar novas matérias; permitir que o aluno possa aceder a atividades de caráter cultural; 



                 Agrupamento de Escolas de Arraiolos   
                           Planos de Estudos e Desenvolvimento do Currículo  

 
 

        44 

 

permitir que sejam desenvolvidos neste espaço exercícios/projetos práticos das diversas áreas 

disciplinares; permitir que o aluno, após o términus das aulas tenha um lugar adequado à 

aprendizagem enquanto aguarda pelo transporte (por exemplo).  

Permite ainda que as turmas, mediante marcação prévia e devidamente acompanhadas por um 

professor, desenvolvam trabalhos que exijam a utilização e recursos da Oficina. 

Este espaço deve ainda ser utilizado para atividades de substituição/aula de substituição, sempre 

que o professor da turma se encontre a faltar. 

A Oficina d’Artes funciona em espaço próprio – Polivalente. 

Refira-se ainda que os alunos só poderão frequentar facultativamente a Oficina se se verificarem 

as seguintes condições: 

a) Não se encontrem a faltar às aulas; 

b) Não perturbem o trabalho dos restantes alunos presentes na Oficina; 

c) Respeitem as regras gerais de comportamento previstas no Estatuto do Aluno e no 

Regulamento Interno da Escola; 

d) A capacidade da Oficina não se encontre esgotada. 

 

9 – Grupos turma 
 
 
A formação de grupos / turmas tem como pressuposto a criação de condições de igualdade 

p a r a  todas as crianças/jovens, ao longo do seu percurso escolar. 

Na formação do grupo/turma prevaleceram, prioritariamente, critérios de natureza pedagógica, 

tendo em atenção, não só os normativos legais mas também a rentabilização de recursos 

humanos e materiais existentes (nomeadamente a rede de transportes escolares do concelho) 

no agrupamento. 

A constituição dos grupos/ turmas é precedida de reuniões de articulação entre os diferentes 

níveis de educação e ensino. A informação recolhida nestas reuniões é tida em conta na formação 

do grupo. Por outro lado, na formação do grupo/turma procura-se que este apresente 

características heterogéneas em termos académicos e seja equilibrada no que respeita ao género 

e desde que não existam indicações em contrário, preconiza-se que cada grupo /turma assim 

formado deverá manter-se nos anos seguintes. 

 

9.1 – Educação Pré-escolar 
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O número de crianças confiado a cada educador não pode ultrapassar as 25. O grupo que integra 

crianças com necessidades educativas especiais de caráter permanente, não pode ter mais de 20 

crianças, conforme o preconizado na legislação em vigor.  

 

 

9.2 – Primeiro Ciclo 

Tendo por base a legislação em vigor, o número de alunos por turma não ultrapassa os 24 no 

1º ano e os 26 nos restantes anos.. Todavia, nas escolas de lugar único, nos grupos que incluem 

alunos de mais de dois anos de escolaridade, o número de alunos não é superior a 18. 

Nas escolas com mais de um lugar, as turmas que incluem alunos de mais de dois anos de 

escolaridade, são constituídas por um número de alunos inferior a 22. 

Face à especificidade das salas de aula da EB1 de Arraiolos, as turmas não ultrapassarão os 23 

alunos. 

 

9.3 – Segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário 

As turmas do 5º e  7 º  a n o s  obedecem sempre à necessidade do número mínimo de 24 

alunos até um máximo de 28 alunos. Foram constituídas, em quase todas as situações, turmas com 

um número máximo de 20 alunos, quando têm 1 ou 2 alunos com necessidades educativas de 

caráter permanente e cujo programa educativo individual o determina. 

As turmas de 6º, 8º e 9º anos obedecem sempre à necessidade do número mínimo de 24 alunos 

até um máximo de 28 alunos. 

As exceções a esta situação refletem carácter pontual. 

Nos cursos científico-humanísticos o número mínimo para abertura de uma turma é de 26 

alunos, sendo o número mínimo para abertura de uma disciplina de opção, 20. 

No curso de educação/formação e no curso profissional as turmas possuem um número de 

alunos inferior a 25. 

A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número inferior ou superior 

ao mencionado anteriormente obteve autorização dos serviços competentes do Ministério de 

Educação e Ciência. 
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9.4. –Turmas de Educação/Formação 

 

As turmas dos cursos de educação formação obedecem sempre à necessidade do número 

mínimo de 15 alunos até um máximo de 20 alunos. Foi constituída uma  turma  de número 

reduzido que inclui vários alunos com necessidades educativas de caráter permanente e cujo 

programa educativo individual o determina e foi dada continuidade ao 2º ano de outra turma, 

que também inclui vários alunos com necessidades educativas de caráter permanente. 

 

9.5. –Turma de Ensino Profissional 

Enquanto turma de 2º ano, turma de continuidade, está constituída com o número de alunos 

que transitaram, dez alunos. 

 

 

 

Arraiolos, 18 de setembro de 2018 


