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ENQUADRAMENTO  
 

O Projeto Educativo (PE) consagra a missão e visão do Agrupamento de Escolas D. 

António de Ataíde, definindo-as da seguinte forma: 

MISSÃO 
Construir uma aprendizagem emocionalmente rica, fazendo a diferença ao tornar-se 

numa escola de referência pelo ensino de qualidade, adequado às idiossincrasias 

plasmadas por valores num ambiente de afeto, justiça e diálogo. 

VISÃO 

A escola como comunidade educativa, local de aprendizagem e de formação de 

cidadãos responsáveis, solidários e autónomos, que partilham o mesmo espaço, com 

aptidões específicas.  

 

Para que o Projeto Educativo cumpra com os seus objetivos e missão, é necessário 

adaptar o currículo nacional ao contexto educativo do Agrupamento e aos desafios 

decorrentes do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. Ora, é nesta vertente 

que surge o Plano de Inovação. 
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O Plano de Inovação, elaborado na linha estratégica do Projeto Educativo do 

Agrupamento, tem como finalidade, ao abrigo da portaria nº 181/2019 de 11 de 

Junho, adequar as orientações, as matrizes curriculares  e aprendizagens essenciais, 

pela definição da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de Agosto que procede à 

regulamentação das ofertas educativas do ensino básico, previstas no n.º 2 do artigo 

7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, definindo regras e procedimentos da 

conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação 

das aprendizagens, tendo em vista o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

Pode-se afirmar que a Escola de hoje tem um papel fundamental na formação 

integral do aluno, enquanto agente na promoção de uma educação globalizante, a 

qual pressupõe a articulação entre os vários intervenientes e a comunidade. 

Partindo desse paradigma, o plano de Inovação pretende integrar um conjunto de 

decisões articuladas, partilhadas pelos seus professores, tendentes a dotar de maior 

coerência a sua atuação, concretizando as orientações curriculares de âmbito 

nacional em estratégias de intervenção pedagógico-didática adequadas ao contexto 

envolvente. 

Tendo como principal linha orientadora a promoção do sucesso educativo dos 

alunos, com  vista à sua formação como cidadãos competentes e autónomos, críticos 

e participativos, a par da construção de uma cultura de colaboração e de cidadania, 

capaz de fomentar os valores da dignidade da pessoa humana, da democracia, do 

exercício responsável e da liberdade individual, a construção do “Currículo” deste 

Agrupamento terá em conta o contexto ambiental em que está inserido, as reais 

necessidades da Comunidade Educativa que o engloba e a rentabilização de  todos 

os recursos disponíveis, assim como todas as orientações emanadas do Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

O Agrupamento não tem ficado indiferente à autonomia dada pelo Decreto-Lei 

n.º 55/2018 e, nos últimos dois anos, tem implementado medidas de forma 

consistente, que se têm denominado de “baby steps”, tentando mobilizar o corpo 

docente, evitando uma mudança súbita sem alicerces suficientes que acompanhem 

o processo de mudança, com o intuito de promover aprendizagens significativas 

para os alunos e prepará-los para os desafios que a sociedade do século XXI lhes 

apresenta. 

Em suma, o Agrupamento tem implementado medidas de promoção do sucesso 

escolar que pretendem aumentar a qualidade das aprendizagens dos alunos e, 

simultaneamente, promover o trabalho colaborativo entre docentes, criando uma 

cultura de escola baseada na intencionalidade do processo educativo, assumindo-se 

como a “Escola que faz a diferença”, na construção de uma “Escola de Todos e para 

Todos.” 

O Plano de Inovação que se apresenta pretende dar continuidade às medidas já 

implementadas, como as coadjuvações em sala de aula, o desdobramento de grupos 

turma, a implementação de projetos de prevenção do abandono escolar, a 

diversificação da oferta educativa, entre outras, indo um pouco mais além na gestão 

flexível do currículo e na proposta de novas dinâmicas educativas, que pretendem ir 

ao encontro dos interesses dos alunos, com a intenção de os envolver no processo 

educativo e de os dotar das competências essenciais, vitais para a construção de um 

projeto de vida estruturado e integrado, enquanto seres ativos e autónomos.  

As medidas agora propostas assumem-se como uma aposta no alargamento 

gradual a todo o Agrupamento de experiências positivas conseguidas até ao 

momento, as quais, aos poucos, foram sendo assimiladas por todos os atores, com 

um verdadeiro sentido de pertença e de colaboração no seio da "Família Ataíde".  
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Tendo em conta a análise do Projeto Educativo do Agrupamento, da 

avaliação do Plano de Melhoria e do Relatório de Autoavaliação do Agrupamento, 

elencamos os problemas identificados, para o quais o presente Plano de Inovação 

pretende dar resposta: 

▪ Taxas de sucesso mais baixas em alguns anos ou disciplinas; 

 

▪ Tendência em focar nos fatores externos do 

(in)sucesso, em detrimento dos fatores internos; 

 

▪ Falta de apropriação de uma cultura de 

excelência; 

 

▪ Alguma insegurança no desenvolvimento 

de medidas de inovação pedagógica;  

 

▪ Constrangimentos no compromisso família-

escola;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de mitigar os problemas acima identificados, o presente Plano 

consubstanciar-se-á nas seguintes linhas orientadoras. 

 

 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS AÇÃO ESTRATÉGICA 
 

LINHAS ORIENTADORAS 
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▪ Afirmar-se como escola inclusiva de referência; 

 

▪ Implementar soluções organizativas diversificadas nos âmbitos pedagógico e curricular; 

 

▪ Reforçar o trabalho colaborativo e a reflexão conjunta entre docentes, no âmbito das práticas 

pedagógicas; 

▪ Desenvolver a curiosidade e criatividade dos alunos, motivando-os para a aprendizagem; 
 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Promover a qualidade do sucesso de todos, com vista à redução do insucesso escolar e eliminação do 

abandono;  

▪ Garantir o cumprimento das Aprendizagens Essenciais em todas componentes do currículo de todos 

os anos de escolaridade, em todos os ciclos; 

▪ Implementar uma avaliação formativa sustentada, que privilegie a aprendizagem; 

▪ Aumentar os níveis de inclusão e participação dos Encarregados de Educação nas atividades do 

Agrupamento;  

▪ Promover a participação de skateholders nas atividades do Agrupamento. 

 

METAS  

COMPROMISSOS 
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MEDIDAS A IMPLEMENTAR
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Propõe-se a organização do ano letivo, em dois semestres, em substituição do regime trimestral, mantendo-se as datas 

previstas para o seu início e termo, o número de dias fixado e o cumprimento da calendarização da avaliação externa, de acordo 

com o calendário aprovado por despacho do membro do Governo responsável pela área da Educação. A gestão das interrupções 

letivas incluirá as datas festivas do Natal, do Carnaval e da Páscoa, embora não coincida na íntegra com a definida no referido 

despacho. 

A reorganização do calendário escolar em semestres e a semestralidade das disciplinas são medidas que se acredita serem 

facilitadoras do sucesso educativo dos alunos.  

 ANEXO 1 – Organização do Calendário Escolar 

 

 

O trabalho da Equipa de Gestão Pedagógica desenrolar-se-á em três vertentes:   

▪ Gestão das horas de Coadjuvação, como medida preventiva do insucesso e abandono escolares;     

▪ Gestão das horas de Coadjuvação – Projeto, para a coadjuvação na implementação dos DAC, dos Laboratórios de 

Aprendizagem e/ou outros Projetos Interdisciplinares e Transdisciplinares;   

▪ Coadjuvação na monitorização dos Projetos Interdisciplinares e Transdisciplinares (DAC e Laboratórios de Aprendizagem), 

em articulação com os docentes que coordenam a Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC), a área de integração curricular 

de Cidadania e Desenvolvimento e os Laboratórios de Aprendizagem, caso não sejam elementos da própria equipa.  

A Equipa de Gestão Pedagógica monitorizará as medidas implementadas no âmbito do Plano de Inovação em colaboração com 
outras estruturas educativas.                                                               

                                           ANEXO 2 - Equipa de Gestão Pedagógica 
 

 
 

O Gabinete de Apoio ao Aluno e Gestão de Conflitos (GAAGC) tem como objetivo fundamental a promoção da integração 

plena dos alunos na comunidade educativa e compreende duas dimensões importantes: 

▪  Gabinete de Gestão de Conflitos - acolhe os alunos que têm ordem de saída de sala de aula trabalhando com eles as 

situações de indisciplina ocorridas. 

▪ Gabinete de Apoio ao Aluno - apoia os alunos com maiores carências (ao nível alimentar, de vestuário, material escolar e 

até no apoio a questões de saúde). 

 

DOMÍNIO ORGANIZACIONAL
CALENDÁRIO ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

EQUIPA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

 

 

 

 

 
 

GABINETE DE APOIO AO ALUNO E GESTÃO DE CONFLITOS 
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DOMÍNIO TECNOLÓGICO
 

PROJETO “AEAA - SÉCULO XXI”
 

 

 

  Tendo por base a missão do Projeto Educativo do Agrupamento – “escola de referência pelo ensino de 

qualidade”, bem como as linhas orientadoras do Quadro Europeu de Competências Digitais para Educadores – 

DigCompEdu, pretende-se criar um ambiente inovador de aprendizagem, bem como promover a literacia digital 

de todos os intervenientes, com vista ao desenvolvimento da responsabilidade, da solidariedade e da autonomia 

dos alunos face aos novos desafios da sociedade atual. 

O Projeto “AEAA – século XXI” pretende dar resposta à criação de pequenos espaços de aprendizagem que 

promovam o desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 

possibilitem a dinamização de cenários de aprendizagem que exploram a cultura científica, aliando a inovação 

ao conceito global STEAM – Ciências (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia (Engineering), Artes (Art) e 

Matemática (Math), em articulação com outras áreas do saber. 

O projeto está a ser desenvolvido tendo por base as áreas e âmbito do DigCompEdu e encontra-se em fase 

de operacionalização nos dois primeiros eixos:  

Eixo 1, “Envolvimento profissional”  

Eixo 2, “Recursos Digitais”. Ambos os eixos pretendem modernizar os processos de ensino-aprendizagem. 

 

ANEXO 3 - Síntese do Projeto “AEAA - SÉCULO XXI” 
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DOMÍNIO CURRICULAR 
MATRIZES CURRICULARES 

A gestão das horas do currículo dos 1.º, 2.º e 3.º CEB mantém-se dentro do 

número de horas previstas na matriz curricular de acordo com DL n.º 55/2018, de 6 

de julho (25 horas para o 1.º ciclo, 1350 minutos para o 2.º ciclo e 1500 minutos para 

o 3.º ciclo). Esta gestão de horas/minutos assegura o cumprimento das 

Aprendizagens Essenciais das várias componentes do currículo. 

Propõe-se a inclusão do 4º ano de escolaridade neste desenho curricular já no 

ano letivo 2020/2021. 
 

ANEXO 4 - Matrizes Curriculares 

 

CRIAÇÃO DA DISCIPLINA 
“LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM” 

As matrizes curriculares de todos os ciclos englobam as disciplinas das 

componentes do currículo previstas, com a reafectação de minutos da matriz 

curricular para a criação de uma nova disciplina “Laboratórios de Aprendizagem”, de 

acordo com o artigo 4.º, alínea c), da Portaria 181/2019. No 1.º ciclo, atribuir-se-á 

por semana 8,5 horas para o “Laboratório de Aprendizagens”, e no 2.º e 3.º ciclo, 

100 minutos. Esta reafectação de horas/minutos assegura o cumprimento das 

Aprendizagens Essenciais das várias componentes do currículo associadas aos 

Laboratórios, as quais serão definidas em documento curricular próprio. 

No 1.º ciclo o laboratório funcionará dentro do horário estipulado com o grupo 

da turma, podendo o Professor Titular da turma ser coadjuvado por um docente 

afeto ao Laboratório. No 2.º e 3.º ciclos, cada laboratório funcionará 

semestralmente e tem destinado dois tempos letivos de 50 minutos seguidos e será 

dinamizado por pelo menos três docentes de áreas curriculares distintas, 

potenciando, assim, o desenvolvimento de conteúdos mais contextualizados, 

conforme documento curricular próprio.  

Como consideramos importante o interesse do aluno e a sua responsabilização 

pela sua aprendizagem, pretendemos dar a oportunidade aos alunos dos 2º e 3º 

ciclos de escolherem um laboratório por ano para frequentarem. Nestes ciclos 

existirá um laboratório pré–atribuído a cada ano de escolaridade, de frequência 

obrigatória para todos os alunos desse ano de escolaridade, e outro laboratório 

escolhido pelo aluno, de acordo com as suas preferências. 

ANEXO 5 - Laboratórios de Aprendizagem 
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LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM
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DOMÍNIO PEDAGÓGICO
OPÇÕES CURRICULARES ESTRUTURANTES 

 

 

  

  As medidas pedagógicas prendem-se com as opções metodológicas, 

a forma como se define a gestão curricular e o modo como se 

regulam as aprendizagens. 

 

ANEXO 5 - Laboratórios de Aprendizagem 

ANEXO 6 - Coadjuvação 

ANEXO 7 - Dinâmicas Pedagógicas por nível de Proficiência 

ANEXO 8 - Turmas TEAM 

ANEXO 9 - Projeto INLINE.COM 

ANEXO 10 - Projeto SAAT 

ANEXO 11 - Laboratórios em Ação 

 

 

SUCESSO AO 
ALCANCE DE 

TODOS 

LAB. DE 
APRENDIZAGEM 

NÍVEL DE 
PROFICIÊNCIA 

COADJUVAÇÃO 

TURMAS 

 T.E.A.M. 

INLINE.COM 

SABER.COM 
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ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO
    “LABORATÓRIOS EM AÇÃO” 
Nos dias dedicados aos “Laboratórios em Ação” são desenvolvidas atividades no 

âmbito dos Laboratórios de Aprendizagem que os alunos frequentaram nesse 

semestre. Estas semanas contemplam a apresentação à comunidade do trabalho 

desenvolvido, num dia dedicado ao evento “O que andamos a fazer na escola?”.  

ANEXO 11 - Laboratórios em ação 

  GALA DE MÉRITO E EXCELÊNCIA 
Cerimónia aberta para toda a comunidade escolar, onde são apresentados alguns 

trabalhos dos alunos e onde são entregues os Diplomas de Mérito, Excelência e Valor.  

 

    DIA DO AGRUPAMENTO 
Festa com toda a comunidade escolar, onde se apresentam alguns trabalhos de alunos 

e se organiza um momento de convívio. 

    CAMINHADA/PASSEIO DE BTT 
Caminhada aberta a toda a comunidade pelas zonas do Concelho, como medida de 

promoção da atividade física. 

    ASSEMBLEIA DE DELEGADOS 
Realizadas ao longo do ano letivo com o objetivo de auscultar os alunos acerca do 

funcionamento da escola e de recolher propostas de implementação de atividades, de 

dinâmicas educativas e/ou de modelos de organização. As Assembleias de Delegados 

são precedidas e sucedidas de Assembleias de Turma nos 2.º e 3.º CEB.  

      PROJETOS COM ENTIDADES 
EXTERNAS 

▪ Desporto Escolar (Projeto “Sobre Rodas” no 1.º CEB, entre outros) 

▪ PES (Selo Escola Saudável 2020/2021, Selo Escola Saudavelmente)  

▪ Clube Ciência Viva 

▪ Programa “Eco Escola” 

▪ Projeto “AEAA - Século XXI” 

▪ Projeto “Walk the (global) Walk” 

▪ Literacia 3Di (Escola Promotora de Cidadania) 

    PROJETOS INTERNACIONAIS 
▪ Projeto “Walk the (global) Walk” 

▪ Projeto Piloto “Competências Digitais na Educação”  

▪ Projeto Piloto Ecossistema Desenvolvimento Digital – E2D 

▪ Projetos eTwinning  (Selo Escola eTwinning 2020/2021) 

     PARCERIAS 
▪ Comunidade Local  

▪ Autarquia 

▪ Instituto D. Luiz, da Faculdade de Ciências  

da Universidade de Lisboa 

▪ Centro de Ciência Viva de Constância 

▪ AidGlobal - Ação e Integração para o 

 Desenvolvimento Global 
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AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 

 

A implementação do Plano de Inovação pretende privilegiar a 

avaliação formativa, enquanto mecanismo regulador das 

aprendizagens e facilitador da integração dos alunos e dos 

Encarregados de Educação no processo educativo.  

 

 

 

 

   As modalidades de avaliação contempladas no plano 

incluem: 

• Avaliação formativa, contínua e sistemática, enquanto 

promotora da regulação do processo de ensino aprendizagem, 

com feedback descritivo aos Encarregados de Educação na 

avaliação intercalar dos dois semestres; 

• Avaliação sumativa interna, com avaliação quantitativa no final 

de cada semestre; 

• Avaliação sumativa externa, da responsabilidade do Ministério 

da Educação e Ciência e do Instituto de Avaliação Educativa, I.P., 

a qual compreende as Provas de Aferição e as Provas Finais de 

Ciclo; 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
 

A avaliação das aprendizagens assenta nas seguintes medidas: 

• Maior enfoque na avaliação formativa; 

• Recurso a instrumentos de avaliação diversificados ajustados às 

capacidades e aprendizagens avaliadas; 

• Valorização dos processos de autoavaliação; 

• Definição e clarificação dos Critérios Gerais do Agrupamento, nos domínios 

das Aprendizagens, Capacidades e Atitudes, em articulação com o Perfil 

dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, os quais se materializam 

em Perfis de Aprendizagem; 

• Definição e organização dos critérios de avaliação por domínios 

organizadores das Aprendizagens Essenciais em articulação com as 

competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

• Recurso a vários intervenientes no processo de avaliação das 

aprendizagens. 

• Registo da avaliação dos alunos no Programa GIAE e/ou na Plataforma 

“KSTK – Predictive Education”, no módulo “Plano de Turma”, que inclui a 

gestão de informação da avaliação dos alunos; 

• Certificação e validação da avaliação dos alunos em Conselhos de Ano, com 

a presença de todos os docentes das turmas, por ano de escolaridade, 

incluindo os Docentes da Educação Especial. 
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MONITORIZAÇÃO DO PROJETO 
INDICADORES DE 
MONITORIZAÇÃO 

 

As medidas contempladas no Plano de Inovação enquadram-se no Plano de 

Melhoria do Agrupamento, o qual estabelece e prevê a monitorização pelas 

estruturas envolvidas e a consequente verificação da execução das medidas pela 

equipa do Observatório de Qualidade Escolar. Assim, a monitorização das medidas 

propostas no Plano de Inovação será igualmente efetivada pelas estruturas 

envolvidas, em colaboração e articulação com a Equipa do Observatório de 

Qualidade, nomeadamente: 

▪ Equipa de Gestão Pedagógica; 

▪ Responsáveis pela monitorização do Projeto “Sucesso ao Alcance de Todos”; 

▪ Coordenadores das Estruturas. 

O presente plano prevê o envolvimento dos Encarregados de Educação e dos 

alunos no acompanhamento e monitorização do mesmo, assim como dos restantes 

atores, incluindo skateholders. 

Esta monitorização vai ao encontro dos seguintes indicadores: 

▪ Taxa de sucesso por disciplina e por anos de escolaridade em todos os 

momentos avaliativos; 

▪ Taxa de abandono escolar; 

▪ Percentagem de alunos com um sucesso de qualidade (no Agrupamento é 

considerado quando a média é superior ou igual a 3,5 e o aluno não apresenta 

nenhum nível inferior a 3); 

▪ Percentagem de alunos no Quadro de Excelência no final de cada ano letivo; 

▪ Análise dos resultados da avaliação externa e sua comparação com a avaliação 

interna; 

▪ Percentagem de alunos com percurso de sucesso direto; 

▪ Evidências de trabalho colaborativo entre docentes; 

▪ Participação/envolvimento dos Encarregados de Educação; 

▪ Diversificação de Instrumentos de avaliação e cumprimento dos Critérios de 

avaliação; 

▪ Mecanismos de avaliação formativa; 

▪ Desenvolvimento profissional dos docentes; 

▪ Grau de satisfação da comunidade educativa. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE 
INOVAÇÃO 

 

O Plano de Inovação é um documento com linhas orientadoras que visa alcançar 

os objetivos propostos pelo Agrupamento, assumindo-se a monitorização das 

medidas como fundamental para uma reflexão acerca da aplicabilidade e eficácia 

das mesmas, procedendo-se a um ajuste sempre que se considerar necessário, 

nomeadamente no final de cada ano letivo. Para o efeito será constituída uma 

equipa multidisciplinar (Equipa de Promoção do Sucesso Escolar) que efetuará a 

avaliação global do mesmo, a qual incluirá, preferencialmente, um representante 

dos Parceiros Externos e dos Encarregados de Educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
FATORES CRÍTICOS PARA O 
SUCESSO DO PLANO 

▪ Falta de compromisso por parte dos Encarregados de Educação;  

▪ A mobilidade docente;  

▪ Difícil gestão da distribuição do crédito horário pelas diversas medidas a 

implementar;  

▪ Alguma resistência do corpo docente na implementação de dinâmicas 

educativas inovadoras.  

 

 
 

FORMAÇÃO  
O Agrupamento tem feito uma grande aposta na formação de docentes, por 

reconhecer que esta é a chave mais importante para impulsionar todas as medidas 
contempladas no plano de inovação.   

Ao longo destes últimos dois anos, a escola tem promovido alguma formação 
interna, formação entre pares, nomeadamente na troca de experiências e partilha 
de saberes, em áreas de interesses comuns ou consideradas deficitárias para alguns 
docentes. Tem privilegiado o trabalho colaborativo entre docentes como medida 
potenciadora do desenvolvimento pessoal e profissional, estando contemplado no 
horário semanal duas horas para “Trabalho Colaborativo” (TC).  

No entanto, o Agrupamento tomou consciência que a formação de pares, por si 
só, não capacita na íntegra os docentes, pelo que recorreu a parcerias para 
proporcionar uma formação mais eficaz e mais contextualizada, tendo sido já 
ministrada formação no âmbito dos seguintes projetos: Projeto Ciência Viva e 
Projeto “Walk the (global) Walk”.  

Está ainda previsto no âmbito do Projeto pré-piloto “E2D – Ecossistema de 
Desenvolvimento Digital”, que se desenhe um plano de ação 
e, consequentemente, um plano de formação, com base nos resultados obtidos nos 
questionários realizados através da ferramenta SELFIE.   
Ainda neste ano letivo será realizada uma formação no Agrupamento na área das 
Metodologias Ativas, com especial enfoque nas dinâmicas pedagógicas que se 
propõem implementar no presente Plano de Inovação.  
O sucesso da implementação deste Plano de Inovação, passará pela capacitação dos 
docentes em áreas estratégicas, nos domínios pedagógico, científico e 
organizacional, que os auxiliem na adaptação às mudanças esperadas, com especial 
enfoque nas seguintes áreas:  
▪ Construção de cenários de aprendizagem com recurso a metodologias ativas e 

tecnologia digital (DigCompEdu);  

▪ Avaliação e monitorização das aprendizagens;  

▪ Desenho Universal para a Aprendizagem e Abordagem Multinível; 

▪ Educação para o Desenvolvimento; 

▪ Projeto Ciência Viva; 

▪ E2D – Ecossistema de Desenvolvimento Digital. 

 
 

PARCERIAS  
     O Plano de Formação dará continuidade às parcerias com as seguintes entidades:  
 

▪ CFAE Infante D. Pedro; 
▪ C2TI – Centro de Competência em Tecnologias e Inovação – ERTE/DGE; 
▪ Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 
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ANEXOS
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Anexo 1: ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 
Medida 

    A organização do calendário escolar assume um papel fulcral no cumprimento e desenvolvimento do currículo em articulação com as possíveis modalidades educativas e 
pedagógicas que auxiliam na concretização de aprendizagens significativas pelos alunos. Articular o currículo com as atividades do Plano Anual de Atividades, com os Projetos 
Nacionais e Internacionais em que o Agrupamento participa e com as competências essenciais previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, assume-se 
como um agente motivador para a implementação de um Projeto Educativo que permita aos alunos construir a sua aprendizagem, numa verdadeira abordagem multinível, 
com o envolvimento de todos os intervenientes no processo educativo.  
    A organização do calendário escolar de forma mais dinâmica, surge-nos, assim, essencial para a promoção do sucesso escolar dos alunos, uma vez que permite uma maior 
interação entre a família, a escola e a comunidade. O feedback contínuo e sistemático, proposto com a divisão do ano escolar em quatro momentos de avaliação, permite 
regular o processo educativo, com vista à superação de obstáculos e ao alcance do sucesso para todos. 
    O Agrupamento propõe a organização do ano escolar em dois semestres, divididos em quatro momentos de avaliação, nos termos da portaria que regulamenta o n.º 3 do 
artigo 12.º do Decreto–Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, pelos motivos abaixo elencados e devidamente fundamentados.  
 

Operacionalização 
Propõe-se a organização do ano letivo, em dois semestres, em substituição do regime de organização trimestral, obedecendo aos seguintes princípios:  
▪ Manutenção do número de dias letivos para todos os ciclos (169 – Ensino Pré-Escolar e 1.º ciclo; 163 – 2.º ciclo, 7.º e 8.º anos e 160 – 9.º ano); 
▪ Manutenção das datas previstas para o início e termo do ano letivo, de acordo com o calendário aprovado por despacho do membro do Governo responsável pela área 

da Educação, incluindo os dias fixados para a realização da Avaliação Externa;  
▪ A atenção para as datas festivas do Natal, do Carnaval e da Páscoa, na gestão das interrupções letivas; 
▪ Alternância, ao longo do ano letivo, de períodos de funcionamento disciplinar com períodos de funcionamento multidisciplinar, em trabalho colaborativo; 
▪ Organização do calendário letivo em quatro momentos de aproximadamente 8 semanas, conforme Quadro I. 

 

Fundamentação 
Considerando a persistência de taxas de sucesso mais baixas em alguns anos ou disciplinas, a dificuldade em assumir a preponderância de fatores internos do (in)sucesso em 
detrimento dos fatores externos e os constrangimentos no compromisso família-escola, o Agrupamento considera que a organização do calendário escolar em dois semestres 
assume um papel preponderante nos seguintes aspetos: 
 

i. Melhoria das aprendizagens dos alunos:  
O aumento do número de momentos de avaliação formais (4 momentos de avaliação - 2 momentos de Avaliação Intercalar Formativa, 1.º e 2.º Semestres, e 2 
momentos de Avaliação Sumativa dos 1.º e 2.º Semestres, com reporte formal aos Encarregados de Educação) permite a obtenção de informação dos diversos 
domínios curriculares, de forma contínua e sistemática, o que se revela um excelente apoio às aprendizagens dos alunos, motivando a implementação de 
procedimentos que visem a melhoria dos resultados escolares e do desempenho dos alunos.  

ii. Envolvimento de forma mais regular dos alunos no processo de aprendizagem: 
A avaliação sustentada numa vertente formativa surge como um processo contínuo, que permite aos professores e aos alunos conhecerem e regularem o processo 
de construção do conhecimento.  

iii. Reforço na responsabilização dos Encarregados de Educação/pais no processo de aprendizagem dos seus educandos:  
O aumento do número de momentos de avaliação formativa possibilita aos EE/pais entender o significado das informações que lhe são facultadas, ajudando-os a 
situar-se no desempenho dos seus Educandos, monitorizando o seu percurso educativo.  
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iv. A avaliação como uma medida de suporte e melhoria do processo de aprendizagem:  

Valorização da vertente formativa da avaliação através do desenvolvimento de dinâmicas de avaliação das aprendizagens, centradas na diversidade de instrumentos 
de avaliação que permitem aferir a eficácia do trabalho realizado e as dificuldades dos alunos, devido à criação de momentos de monitorização que diminuem o 
impacto da vertente sumativa da avaliação.  

v. Incentivo à participação dos Representantes dos EE e das entidades parceiras no funcionamento do Agrupamento.  
Adoção de medidas organizativas adequadas, em articulação com a Associação de Pais, com a autarquia e com as entidades parceiras, para garantir as mesmas 
condições de apoio à família, assim como a garantia do transporte escolar associadas à organização do calendário escolar em semestres. 
 

Público-Alvo 
Ensino Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

 
Quadro I: Proposta de Organização Semestral | ano letivo 2020.21 
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Anexo 2: EQUIPA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

  

Medida  
    Com vista ao desenvolvimento de aprendizagens de qualidade e incorporando medidas enquadradas nos instrumentos de planeamento do agrupamento, conforme previsto 
no ponto 3 do artigo 21.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, é criada uma equipa de gestão pedagógica, constituída por docentes, que garantam a operacionalização 
de mecanismos de suporte à ação educativa.   

Constituição e Competências 
    A Equipa de Gestão Pedagógica é constituída por docentes dos três ciclos de ensino do Agrupamento, que estabelecem parcerias e desenvolvem trabalho colaborativo com 
os responsáveis pelo Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC), pela área de integração curricular de “Cidadania e Desenvolvimento” e pela coordenação dos 
Laboratórios de Aprendizagem, caso não sejam elementos da própria Equipa. 
Compete à Equipa de Gestão Pedagógica:   
▪ Atuar preventivamente na antecipação e prevenção do insucesso e abandono escolar;   
▪ Rentabilizar, eficiente e eficazmente, os recursos existentes na escola;   
▪ Colaborar na implementação de medidas de suporte à aprendizagem; 
▪ Monitorizar o impacto das estratégias e das medidas adotadas;   
▪ Promover a qualidade e eficiência educativa;   
▪ Promover o trabalho colaborativo entre docentes;   
▪ Promover a articulação entre componentes do currículo;  
▪ Coadjuvar na monitorização dos Projetos Interdisciplinares e/ou Transdisciplinares (DAC e Laboratórios de Aprendizagem). 
▪ Coadjuvar na monitorização das medidas propostas no Plano de Inovação. 

Operacionalização da medida 
O trabalho da Equipa de Gestão Pedagógica desenrolar-se-á em três vertentes:   
▪ Gestão das horas de Coadjuvação como medida preventiva do insucesso e abandono escolar;   
▪ Gestão das horas de Coadjuvação –Projeto, para a coadjuvação na implementação dos DAC e/ou outros Projetos Interdisciplinares e Transdisciplinares, incluindo os 

Laboratórios de Aprendizagem;   
▪ Coadjuvação na monitorização dos Projetos acima referidos.   

A Equipa de Gestão Pedagógica gere as horas das coadjuvações dos docentes que constituem a Bolsa de Docentes, previamente definidas no horário docente pela Direção, 
excluindo-se: 
▪ as horas dos docentes afetos ao Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA); 
▪ as horas dos docentes afetos ao Laboratório de Aprendizagens Significativas e eventuais coadjuvações no mesmo laboratório.  

A distribuição do serviço docente pode ser ajustada em função das seguintes variáveis:   
▪ Resultados escolares dos alunos;   
▪ Calendarização dos DAC/projetos a decorrer em simultâneo;   
▪ Implementação de medidas pedagógicas emergentes.  

A Equipa de Gestão Pedagógica monitoriza as medidas propostas no Plano de Inovação, em colaboração e articulação com as estruturas envolvidas, nas quais se inclui a Equipa 
do Observatório de Qualidade. 
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Anexo 3: SÍNTESE DO PROJETO “AEAA – SÉCULO XXI” 

Princípios orientadores  
    Desde junho de 2001, ano da criação do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde, enquanto “cluster” escolar, com todos os níveis de ensino, desde o Pré-Escolar ao 
9.º ano de escolaridade, distribuídos por três escolas do 1.º ciclo e dois edifícios, na escola sede, um para o 1.º ciclo e outro para os 2.º e 3.º ciclos, que o desenvolvimento da 
literacia digital dos alunos e de toda a comunidade escolar tem sido encarado como um aspeto a melhorar.  
    Considerando a teoria “construcionista” da aprendizagem, a qual adotou os princípios do construtivismo de Piaget, o Agrupamento encara a importância do uso das 
tecnologias pelos alunos como meio auxiliar no processo de construção do seu próprio conhecimento – “learning by making”, como um elemento fundamental para a 
promoção do sucesso escolar e para a preparação dos seus alunos para a sociedade global do século XXI. 
    Os alunos surgem assim no centro do processo de ensino-aprendizagem, sem esquecer o papel dos professores e da escola, como orientadores do seu percurso e construção 
das suas aprendizagens. Cabe assim ao professor e à escola criar um ambiente educativo adequado, exigindo do aluno a produção do conhecimento, orientado por um currículo 
estruturado com parâmetros adequados às reais necessidades e interesses dos alunos, no qual a tecnologia surge como mais uma ferramenta, que pretende facilitar o acesso 
à aprendizagem. 

Medida e Áreas de intervenção 
    O Projeto “AEAA - Século XXI”, será operacionalizado em duas áreas:  

•  “Desenvolvimento profissional”: pretende-se desenvolver as competências digitais dos professores num claro sinal de envolvimento profissional; 

•  “Recursos Digitais”: pretende-se criar espaços multifunções onde diferentes aplicações, software e tecnologias interajam em proveito da modernização dos processos 
de ensino-aprendizagem.  

Motivação para o Projeto “AEAA - século XXI” 
    A Equipa do Plano Tecnológico, em parceria com a BECRE e a Direção pretendem promover um ambiente inovador de aprendizagem, bem como o desenvolvimento da 
literacia digital de todos os intervenientes, almejando desenvolver a responsabilidade, solidariedade e autonomia dos alunos nos novos desafios da sociedade atual, 
considerando a importância dos seguintes aspetos: 

i. A relevância da criação de espaços de ação, destinados, preferencialmente, a alunos, e que também possam ser utilizados por outros agentes da comunidade educativa 
(professores, pessoal não docente, encarregados de educação, parceiros, ...), legitimando a Escola como um espaço de aprendizagem. 

ii. A existência de pequenos espaços para atividades de exploração, pesquisa, análise e produção de objetos físicos ou virtuais, que promovam o desenvolvimento das 
competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

iii. A construção de cenários de aprendizagem que promovam a cultura científica, aliando a inovação ao conceito global STEAM – Ciências (Science), Tecnologia (Technology), 
Engenharia (Engineering), Artes (Art) e Matemática (Math), em articulação com outras áreas do saber. 

iv. A missão do Agrupamento como uma “escola de referência pelo ensino de qualidade”, assumida no Projeto Educativo do Agrupamento;  
v. As linhas orientadoras do Quadro Europeu de Competências Digitais para Educadores – DigCompEdu; 

Objetivos específicos da medida 
▪ Promover a articulação curricular 
▪ Promover a colaboração e cooperação com vista a atingir objetivos comuns; 
▪ Desenvolver competências digitais ao lidar com tecnologias digitais básicas no domínio da robótica e da programação; 
▪ Desenvolver competências nas áreas STEAM, promovendo a exploração, experimentação e produção de objetos físicos e virtuais; 
▪ Desenvolver competências fundamentais da área de computer science (pensamento computacional, algoritmia, bases de programação, …) 
▪ Desenvolver competências no domínio da representação de situações, problemas e soluções, nomeadamente através de meios digitais (por exemplo: produção de vídeo, 

elaboração de cartazes, infografias, …); 
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Operacionalização da medida 
Área “Desenvolvimento Profissional”: 
- Desenvolver as competências digitais dos professores num claro sinal de envolvimento profissional.  

o Ações de formação de curta duração destinadas aos docentes do Agrupamento do 1.ºCEB:  
▪ Orientações Curriculares (OC) para as TIC no 1.º Ciclo  
▪ Cidadania Digital (5 de dezembro de 2018);  
▪ Comunicar e Colaborar (27 de março de 2019);  
▪ Investigar e Pesquisar (22 de maio de 2019).  

o Projeto Piloto “Competências Digitais na Educação” (20 de maio de 2019; 27 de junho de 2019 e 11 de julho de 2019.), destinado a todos os docentes do Agrupamento 
que foram identificados com baixo ou nenhum grau de literacia digital, após a aplicação de um inquérito para o efeito.  

o Ações de formação em Robótica Educacional no âmbito do Projeto Rede de Clubes Ciência Viva na Escola (aprovado e financiado) – Clube Ciência Viva do Agrupamento 
de Escolas D. António de Ataíde, destinadas a docentes do Agrupamento envolvidos no Clube Ciência Viva do Agrupamento e/ou outros que pretendam adquirir 
competências no âmbito da robótica educacional.  

Área “Recursos Digitais”: 
 - Criação de Ambientes de Aprendizagem/Ambientes Educativos, cujo objetivo é criar espaços multifunções onde diferentes aplicações, software e tecnologias interajam em 
proveito da modernização dos processos de ensino-aprendizagem.  

Estratégias de Atuação 
▪ implementação/reorganização física de espaços selecionados com recursos tecnológicos e materiais didáticos/outros adequados às faixas etárias e necessidade dos 

alunos em particular e da comunidade educativa no geral; 
▪ produção de uma estrutura de trabalho assente na construção de cenários de aprendizagem por parte da equipa de professores que acompanham os alunos, 

operacionalizados em roteiros de atividade nos domínios STEAM e Computer Science; 
▪ promoção de workshops de formação para professores e pessoal não docente; 
▪ abertura e envolvência à comunidade escolar proporcionando-lhes também apoio local adequado. 

Fases do Projeto “AEAA-XXI”: Recursos Digitais 
A criação dos espaços de aprendizagem multidisciplinares pressupõe três fases: 

Fase 1 - criação de espaço multidisciplinar com a implementação de ilhas com recursos tecnológicos, com possibilidade de criação de um OpenSpace que agrega a 
BECRE e a Sala de Educação Musical; 
- criação de uma sala insonorizada, para captação de imagem e de vídeo e produção de conteúdos multimédia (equipamento tecnológico financiado pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, ao abrigo do projeto). 

  

Fase 2 - criação de um espaço multidisciplinar “Meirim - rumo ao séc. XXI”, com dupla valência de auditório e espaço de dinamização de projetos;  
- criação de espaços de aprendizagem, com a reconversão do espaço destinado ao corredor. 

  

Fase 3  
 

Labmóvel- “AEAA em movimento” - Reconversão de um autocarro, para a criação de um espaço de trabalho colaborativo móvel, equipado com tecnologias 
digitais e recursos educativos, que pretende promover: 
✓ a realização de trabalhos de campo no exterior;  
✓ a articulação horizontal ao nível de trabalho entre alunos das escolas do 1.º CEB do Agrupamento e da escola sede;  
✓ o desenvolvimento de atividades e projetos que permitam a articulação das Tecnologias da Informação e Comunicação com o currículo nas escolas do 

1.ºCEB. 
(Alternativa Labmóvel - propor à Câmara de Vila Franca de Xira a criação de um Labmóvel concelhio, em caso de eventuais constrangimentos/impedimentos com 
a reconversão do autocarro a título individual.) 
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Parcerias 
• Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; 

• Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras; 

• Direção Geral de Educação; 

• Centro de Competências em Tecnologia e Inovação da Universidade de Lisboa; 

• Outras entidades do concelho que pretendam associar-se. 



 

 23 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO DE ATAÍDE | Plano de Inovação Curricular 20|22 

Anexo 4: MATRIZES CURRICULARES 

Medida  
Gestão das matrizes curriculares do 1.º, 2.º e 3.º CEB. 

Enquadramento no Projeto Educativo e no Plano de Melhoria 
A gestão flexível das matrizes curriculares, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, pretende ir ao encontro das metas 
estabelecidas pelo Agrupamento no Projeto Educativo e das medidas propostas no Plano de Melhoria: 
▪ Aumentar o sucesso escolar, desenvolvendo a responsabilidade de todos no desenvolvimento do percurso escolar;  
▪ Contribuir para a diminuição das taxas de retenção; 
▪ Promover o sucesso educativo de todos;  
▪ Melhorar as aprendizagens dos alunos; 
▪ Incentivar para uma cultura de trabalho colaborativo e interdisciplinar;  
▪ Desenvolver a curiosidade e criatividade dos alunos;   
▪ Fomentar a inclusão e a aceitação das diferenças. 

Objetivos específicos da medida 
▪ Aumentar a articulação curricular; 
▪ Integrar a articulação curricular na organização do Agrupamento; 
▪ Promover o aumento do trabalho colaborativo entre docentes e alunos; 
▪ Desenvolver as competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, privilegiando uma abordagem transversal e articulada com o currículo. 
▪ Mobilizar conhecimentos e capacidades transversais. 

 
As estratégias implementadas na gestão das matrizes curriculares dos 3 ciclos de ensino garantem o cumprimento das Aprendizagens Essenciais das várias componentes do 
currículo, em articulação com as Competências Esse ciais do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Operacionalização 
1. São propostas as matrizes curriculares do Ensino Pré-Escolar e dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, constantes dos quadros I, II, III, IV, respetivamente. As matrizes incluem o 

cálculo da percentagem da carga horária das matrizes curriculares-base que o Agrupamento pretende gerir. 
2. Partindo das matrizes curriculares-base, constantes no Decreto-Lei n.º 55/2018, o Agrupamento considera a possibilidade de enriquecimento do currículo com os conhecimentos, 

capacidades e atitudes que contribuam para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e bem como assegurar o cumprimento das 
aprendizagens essenciais das várias componentes do currículo. Propondo as seguintes alterações: 
a) A criação da área curricular “Laboratórios de Aprendizagem” nos 1.º, 2.º e 3.º CEB, como meio de promoção da articulação e integração curricular de várias disciplinas, que 

funcionará semestralmente (dois Laboratórios por ano letivo), um previamente definido por ano de escolaridade e outro selecionado pelo aluno de acordo com os interesses 
demonstrados pelos alunos. 

b) A alteração das cargas horárias semanais de várias disciplinas, mantendo, no entanto, o número de horas semanais inscritos na matriz curricular-base, com vista à reafectação de 
um total de 8,5 horas no 1.º CEB e de 100 minutos nos 2.º e 3.º CEB, para a área curricular “Laboratórios de Aprendizagem”, conforme o constante no Anexo 5; 

c) A extinção da Educação Artística no 1.º CEB, integrando-a na área curricular “Laboratórios de Aprendizagem”, garantindo o cumprimento das Aprendizagens Essenciais da 
Componente do Currículo extinta, no currículo dos “Laboratórios de Aprendizagem”, concomitantemente com a mobilização de novos saberes, cujo funcionamento se rege por 
documento curricular próprio; 

d) A integração das duas horas das Atividades de Enriquecimento Curricular excedentes, no 4.º ano, numa Oficina “Rumo à Escola Azul” com o intuito de promover aprendizagens 
essenciais da Área das Expressões, em articulação com o 2.ºCEB; 

e) O funcionamento de algumas componentes do currículo em regime semestral, com o intuito de diminuir o número de disciplinas por semestre e promover aprendizagens de 
qualidade; 
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f) A criação da área curricular "Oficina T.E.A.M" nos 1.º, 2.º e 3.º CEB, com a reafectação de minutos de várias componentes do currículo, conforme Quadro I, do Anexo 8, a qual se 
rege por currículo próprio, resultante da articulação curricular das componentes do currículo com reafectação de minutos, através do mapeamento de aprendizagens previstas 
nas Aprendizagens Essenciais e da mobilização de outros conhecimentos e capacidades que se enquadram na especificidade da Oficina. 

3. A reestruturação das matrizes curriculares -base pretende reforçar os seguintes aspetos: 
a) A implementação do trabalho de projeto como dinâmica centrada no papel dos alunos; 
b) A valorização do trabalho prático e experimental; 
c) O desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de problemas e ao reforço da 

autoestima dos alunos; 
d) A valorização do intercâmbio de saberes e de experiências através da promoção de trabalho colaborativo entre turmas do mesmo ciclo ou de diferentes ciclos. 
e) A recuperação das aprendizagens dos alunos e a promoção do sucesso escolar; 
f) A motivação para a aprendizagem como resultado da inclusão dos interesses dos alunos na construção do currículo; 
g) A articulação curricular das várias componentes do currículo com a mobilização de conhecimentos e capacidades que promovam uma abordagem multinível e integradora das 

aprendizagens e dos saberes. 

Fundamentação da proposta de aplicação do Decreto-Lei n.º 55/2018 ao 4.º Ano 
No presente Plano de Inovação, o Agrupamento propõe a aplicação do Decreto-Lei n.º 55/ 2018 ao 4.º ano, considerando o seguinte: 

1. A aplicação do Plano de Inovação proposto para todo o Agrupamento, excluindo o 4.º ano, pelo exposto no ponto 1, alínea d), do artigo 38.º do DL 55/2018, poderá constituir 
um entrave à promoção do sucesso escolar dos alunos, na medida em que o referido plano pressupõe a aplicação de metodologias, dinâmicas pedagógicas inovadoras e opções 
curriculares estruturantes, que pretendem promover aprendizagens eficazes dos alunos do Agrupamento. 

2. A exclusão do 4.º ano apresenta por si só uma incompatibilidade com a implementação do plano, na medida em que o Departamento Curricular do 1.º Ciclo funciona em várias 
escolas do Agrupamento, com grupos turma mistos, os quais incluem no mesmo grupo, alunos do 3.º e 4.º anos, cujo responsável é um único docente titular em regime de 
monodocência.  

3. A dissolução dos grupos turma com alunos do 3.º e 4.º anos, constitui-se um entrave ao trabalho desenvolvido até ao momento, o qual se alicerça no trabalho colaborativo do 
grupo turma. A sala de aula como espaço de aprendizagem partilhado tem motivado o intercâmbio de saberes, a aceitação da diferença e a partilha de experiências entre turmas 
de diferentes anos; 

4. A existência de um grupo turma misto, assume-se como uma mais valia à operacionalização das componentes do currículo no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, 
como espaço privilegiado de aprendizagem que promova a integração curricular numa lógica de ciclo;  

5. A garantia em assegurar as duas horas excedentes das Atividades de Enriquecimento Curricular, previstas no DL 55/2018, devido ao aumento do número de horas destinadas 
às mesmas, de 3 para 5 horas, com os recursos humanos disponíveis no Agrupamento, não havendo lugar a contratação de docentes ou a incompatibilidades com a entidade que 
gere e assegura as Atividades de Enriquecimento Curricular nos restantes anos. 
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Quadro I - Matriz Curricular da Educação Pré-Escolar 
 
A Educação Pré-Escolar pressupõe a “exploração e compreensão da realidade, em que várias atividades se interligam com uma finalidade comum, através de projetos de aprendizagem  

progressivamente mais complexos. Estes, ao integrarem diferentes áreas de desenvolvimento e de aprendizagem e ao mobilizarem diversas formas de saber, promovem a construção 
de alicerces para uma aprendizagem ao longo da vida” (Documento “Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar”, pág. 11.) 
 
(a) No âmbito da Educação Artística, consideram-se as seguintes linguagens artísticas: Jogo Dramático/Teatro, Música, Dança e Artes Visuais. 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

Áreas de Conteúdo:  Horas semanais  

Área de Formação Pessoal e Social:  

• Identidade e Autoestima  

• Independência e Autonomia  

• Relacionamento Interpessoal e Social   

25 horas  

Área de Expressão e Comunicação:  

• Domínio das Expressões  
o Educação Física  
o Educação Artística (a)  

• Domínio da Linguagem Oral e abordagem à escrita  

• Domínio da Matemática   

Área do Conhecimento do Mundo:  

• Mundo físico e natural  

• Mundo social  

• Mundo tecnológico e utilização das Tecnologias  
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Quadro II  -Matriz Curricular do 1.ºCEB  

 
(a) Áreas de Integração Curricular transversais, conforme disposto no ponto 3, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.  
(b) Área de Integração Curricular que agrega as componentes do currículo, constantes no Anexo 5, de acordo com o artigo 4.º, alínea c), da Portaria 181/2019.  
(c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
(d) O total de horas da componente letiva constantes da matriz, incorpora o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço. 
  
(*) Carga horária semanal integral da disciplina, agregada nos “Laboratórios de Aprendizagem”, nos termos do Anexo 5. O cumprimento das Aprendizagens Essenciais da Educação Artística, assim como das restantes 
Componentes do Currículo cujos minutos foram alvo de reafectação, será efetivado na nova Área de Integração Curricular.  

 

 

Componentes do currículo 

1º e 2º ano 3.º e 4.º ano 

Carga horária 
semanal 

Gestão curricular Carga horária 
semanal 

Gestão curricular 

Português  

C
id

ad
an

ia
 e

 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 (
a)

 

 

Te
cn

o
lo

gi
as

 d
e 

In
fo

rm
aç

ão
 e

 

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 (
a)

 

6 h (1h) 5,5 h (1,5h) 

Matemática  6 h (1h) 6 h (1h) 

Estudo do Meio  2 h (1h) 1 h (2h) 

Educação Artística  * 
(4h) 

* 
(4h)  Educação Física  1 h 1 h 

Apoio ao Estudo  1,5h (1,5h) 1 h  

Inglês  ----  2 h  

Laboratórios Aprendizagem (b)  8,5 h*  8,5 h *  

Educação Moral e Religiosa (c) 1h  1h  

Total (d) 25h (8,5h) 25h (8,5h) 

Percentagem de gestão curricular  
 

            34%         34%  
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Quadro II - Matriz Curricular do 1.ºCEB – Turmas T.E.A.M.  
 
 

 
(a) Áreas de Integração Curricular transversais, conforme disposto no ponto 3, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.  
(b) Área de Integração Curricular que agrega as componentes do currículo, constantes no Anexo 5, de acordo com o artigo 4.º, alínea c), da Portaria 181/2019.  
(c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
(d) O total de horas da componente letiva constantes da matriz, incorpora o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço. 
(e) Área de Integração Curricular que agrega as componentes do currículo, constantes no Anexo 8, de acordo com o artigo 4.º, alínea c), da Portaria 181/2019.  
  
(*) Carga horária semanal integral da disciplina, agregada nos “Laboratórios de Aprendizagem”, nos termos do Anexo 5. O cumprimento das Aprendizagens Essenciais da Educação Artística, assim como das restantes 
Componentes do Currículo cujos minutos foram alvo de reafectação, será efetivado na nova Área de Integração Curricular.  
(**) Carga horária semanal integral da disciplina, agregada nos “Laboratórios de Aprendizagem”, nos termos do Anexo 5 e na “Oficina T.E.A.M”, nos termos do Anexo 8. 
(***) Carga horária semanal integral da disciplina, agregada na “Oficina T.E.A.M”, nos termos do Anexo 8. A  

 
 

Componentes de currículo  

Turmas T.E.A.M. 

2.º ano 3.º e 4.º anos 

Carga horária 
semanal 

Gestão curricular 
 

Carga horária 
semanal 

Gestão curricular 

Português  

C
id

a
d

a
n

ia
 e

 
D

e
se

n
vo

lv
im

e
n

to
 (

a
) 

 
 

T
e

c
n

o
lo

g
ia

s 
d

e
 I

n
fo

rm
a

ç
ã

o
 e

 

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 (
a

) 

4 h (3h) 4h (3h) 

Matemática  6 h (1h) 4h (3h) 

Estudo do Meio  2 h (1h) 1h (2h) 

Educação Artística  * 
(4h) 

* 
(4h) 

Educação Física  1 h 1h 

Inglês -------  2h  

Apoio ao Estudo ** (3 h)  *** (1h) 

Laboratórios Aprendizagem (b)  8,5h*  8h*  

Educação Moral e Religiosa (c) 1 h  1h  

Oficina “T.E.A.M.” (e) 3,5 h  5h  

Total  25h (12 h) 25h (13h) 

Total da Percentagem de gestão curricular 48%  52% 
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Quadro III - Matriz Curricular do 2-º CEB 

 
(a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
(b) Área de Integração Curricular que agrega as componentes do currículo, constantes no Anexo 5, de acordo com o artigo 4.º, alínea c), da Portaria 181/2019, assegurando-se o cumprimento das Aprendizagens 
Essenciais das componentes do currículo agregadas. 
(c) Disciplinas com funcionamento semestral, de acordo com o ponto 2, alínea e) do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, com a seguinte distribuição: 5.º e 6.º ano – Cidadania e Desenvolvimento/ TIC; Educação 
Visual (5.º ano) e Educação Tecnológica (6.º ano) /Educação Musical (5.º e 6.º ano). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente de currículo  

5.º Ano 6.º Ano 

Carga horária semanal 
(minutos) 

Gestão 
curricular 

Carga horária semanal 
(minutos) 

Gestão curricular 

Línguas e Estudos Sociais 
Português  
Inglês  
História e Geografia de Portugal  
Cidadania e Desenvolvimento (c)  

 
200 
100 
100 
50 

(75)  
200 
150 
100 
50 

(25) 

Matemática e Ciências 
Matemática  
Ciências Naturais  

 
200 
150 

  
200 
100 

(50) 

Educação Artística e Tecnológica 
Educação Visual  (c) 
Educação Tecnológica (c) 
Educação Musical (c) 
TIC (c) 

 
75 

100 
75 
50 

(25)  
100 
75  
75  
50 

(25) 

Laboratório de Aprendizagem (b)  100   100   

Educação Física  150  150  

Educação Moral e Religiosa (a)  50  50  

Total 1350/1400 (75) 1350/1400 (50) 

Percentagem de gestão curricular 6%  4% 
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Quadro III - Matriz Curricular do 2-º CEB – Turmas T.E.A.M. 
 

 
 

Componente de currículo  

5.º ano 6.º ano 

Carga horária semanal 
(minutos) 

Gestão curricular Carga horária semanal 
(minutos) 

Gestão curricular 

Línguas e Estudos Sociais 
Português  
Inglês  
História e Geografia de Portugal  
Cidadania e Desenvolvimento (d) 

 
100  
100 
50 
* 

 
 

(275) 
 
 
 

 
100  
100  
50 
* 

 
 

(275) 
 

Matemática e Ciências 
Matemática  
Ciências Naturais  

 
100  
100  

 
(150) 

 
150 
50 

 
(150) 

Educação Artística e Tecnológica 
Educação Visual  
Educação Tecnológica (c)  
Educação Musical (c)  
TIC  

 
50  
75 
75 
50  

 
 

(75) 

 
50 
75 
75 
50 

 
  

(75)  

Laboratório de Aprendizagem (b)  100  100  

Educação Física  150  150  

Educação Moral e Religiosa (a)  50  50  

Oficina “T.E.A.M.” (e) 400  400  

Total 1350/1400 (500) 1350/1400 (500) 

Total da Percentagem de gestão curricular 37%  37% 

(a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
(b) Área de Integração Curricular que agrega as componentes do currículo, constantes no Anexo 5, de acordo com o artigo 4.º, alínea c), da Portaria 181/2019, assegurando-se o cumprimento das Aprendizagens Essenciais 
das componentes do currículo agregadas. 
(c) Disciplinas com funcionamento semestral, de acordo com o ponto 2, alínea e) do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, com a seguinte distribuição: 5.º e 6.º ano - Educação Tecnológica/Educação Musical. 
(e) Área de Integração Curricular que agrega as componentes do currículo, constantes no Anexo 8, de acordo com o artigo 4.º, alínea c), da Portaria 181/2019, assegurando-se o cumprimento das Aprendizagens Essenciais 
das componentes do currículo agregadas. 
(*) Carga horária semanal integral da disciplina, agregada na “Oficina T.E.A.M”, nos termos do Anexo 8. 
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Quadro IV - Matriz Curricular do 3.ºCEB 
 

Componente de currículo  

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

Carga horária semanal 
(minutos)  

Gestão 
curricular 

Carga horária semanal 
(minutos)  

Gestão 
curricular 

Carga horária 
semanal (minutos)  

Gestão 
curricular 

Português  
Línguas Estrangeiras 

Inglês (c)  
Francês  

200 
 

100 
100 

 
(50) 

200 
 

125 (d) 
100 

 
(25) 

200 
 

150 (d) 
100 

 

Ciências Sociais e Humanas 
História (c)  
Geografia (c)  
Cidadania e Desenvolvimento (c)  

 
100 
100 
25 

(50)  
100 
100 
25 

 
 

 
75 

100 
25 

(25) 

Matemática  
Ciências Físico/Naturais 

Ciências Naturais  
Físico-Química  

200 
 

125 (e) 
125 (e) 

 200 
 

100 
150 

 
(50) 

200 
 

150 
100 

 
(50) 

Educação Artística e Tecnológica 
Educação Visual  
Educação Tecnológica  
TIC (c)  

 
100 
50 
25 

  
100 
--- 
50 

(25)  
100 
--- 
50 

(25) 

Laboratório de Aprendizagem (b)  100  100  100  

Educação Física  150  150  150  

Educação Moral e Religiosa (a)  50  50  50  

Total 1500/1550 (100) 1500/1550 (50) 1500/1550 (50) 

Total da percentagem de gestão curricular 7%  
 

3%  3% 
 
(a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
(b) Área de Integração Curricular que agrega as componentes do currículo, constantes no Anexo 5, de acordo com o artigo 4.º, alínea c), da Portaria 181/2019, assegurando-se o cumprimento das Aprendizagens 
Essenciais das componentes do currículo agregadas. 
(c) Disciplinas com funcionamento semestral, de acordo com o ponto 2, alínea e) do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, com a seguinte distribuição: 7.º ano – Cidadania e Desenvolvimento/ TIC e História / 
Geografia; 8.º ano - História/Geografia e Cidadania e Desenvolvimento / Inglês (apenas um tempo letivo semanal de 50 minutos); 9.º ano - Cidadania e Desenvolvimento e TIC/ História 
(d) Tempo letivo de 50 minutos em desdobramento, com recurso a horas de crédito, para promover situações de aprendizagem por níveis de proficiência, com especial enfoque nos domínios da oralidade e da escrita 
e sua articulação com as Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
(e) Disciplinas com funcionamento quinzenal no tempo letivo semanal partilhado.  
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Quadro IV - Matriz Curricular do 3.ºCEB – Turmas T.E.A.M. 
 

Componente de currículo 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 

Carga horária 
semanal (minutos)  

Gestão curricular 
Carga horária 

semanal (minutos)  
Gestão curricular 

Carga horária 
semanal (minutos)  

Gestão curricular 

Português  
Línguas Estrangeiras 

Inglês 
Francês  

150 
 

50 
100 

 
(150) 

150 
 

125 (d) 
50 

 
(125) 

200 
 

150 (d) 
100 

 

Ciências Sociais e Humanas 
História 
Geografia  
Cidadania e Desenvolvimento (c)  

 
50 
50 
25 

 
(150) 

 
50 
50 
25 

(100) 

 
50 
50 
* 

(125) 

Matemática  
Ciências Físico/Naturais 

Ciências Naturais  
Físico-Química  

150 
 

100 
100 

(100) 

150 
 

100 
100 

 
(150) 

200 
 

100 
100 

(100) 

Educação Artística e Tecnológica 
Educação Visual  
Educação Tecnológica  
TIC (c)  

 
100 
50 
25 

  
100 
--- 
50 

(25) 

 
50 
--- 
50 

(75) 

Laboratório de Aprendizagem (b)  100  100  100  

Educação Física  150  150  150  

Educação Moral e Religiosa (a)  50  50  50  

Oficina TEAM (e) 300  300  200  

Total 1500/1550 (400) 1500/1550 (400) 1500/1550 (300) 

Total da percentagem de gestão curricular 27% 25% 20% 

 
((a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
(b) Área de Integração Curricular que agrega as componentes do currículo, constantes no Anexo 5, de acordo com o artigo 4.º, alínea c), da Portaria 181/2019, assegurando-se o cumprimento das Aprendizagens 
Essenciais das componentes do currículo agregadas. 
(c) Disciplinas com funcionamento semestral, de acordo com o ponto 2, alínea e) do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, com a seguinte distribuição: 7.º ano – Cidadania e Desenvolvimento/ TIC  
(d) Tempo letivo de 50 minutos em desdobramento, quinzenal no 8º ano, ou semanal no 9º ano, com recurso a horas de crédito, para promover situações de aprendizagem por níveis de proficiência, com especial 
enfoque nos domínios da oralidade e da escrita e sua articulação com as Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 (e) Área de Integração Curricular que agrega as componentes do currículo, constantes no Anexo 8, de acordo com o artigo 4.º, alínea c), da Portaria 181/2019, assegurando-se o cumprimento das Aprendizagens 
Essenciais das componentes do currículo agregadas. 
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ANEXO 5: Laboratórios de aprendizagens 

Medida 
Criação de “Laboratórios de Aprendizagem” para os 1.º, 2. e 3.º CEB. 

Enquadramento e objetivos da medida 
1) A criação da nova disciplina do currículo é o resultado da reafectação de um total de 100 minutos das componentes do currículo, nos 2.º e 3.º CEB, e de 8,5 horas no 1.º 

Ciclo, de acordo com o disposto no artigo 4.º, alínea c), da Portaria 181/2019, que a seguir se elencam: 
▪ 1.º Ciclo: de todas as disciplinas do currículo (incluindo a totalidade das horas da Educação Artística); 
▪ 5.º ano: das disciplinas de Português, História e Geografia de Portugal, Educação Visual e Educação Musical; 
▪ 6.º ano: das disciplinas de História e Geografia de Portugal, Matemática, Educação Tecnológica e Educação Musical; 
▪ 7.º ano: das disciplinas de Francês, Geografia e TIC; 
▪ 8.º ano: das disciplinas de Inglês, Educação Tecnológica e Ciências Naturais; 
▪ 9.º ano: das disciplinas de História e Físico-Química 

2) Nos 2.º e 3.º CEB cada laboratório funcionará semestralmente e tem destinado dois tempos letivos de 50 minutos seguidos. Os laboratórios funcionarão no período da 
tarde, nos tempos letivos definidos para o efeito. 

3) O “Laboratório de Aprendizagem” é uma área de Integração Curricular de frequência obrigatória, para todos os ciclos, cujo funcionamento assegura o cumprimento das 
Aprendizagens Essenciais das componentes do currículo, cujos minutos foram reafectados ao mesmo, em articulação com a Área de Integração Curricular distinta e 
pressupõe a mobilização de conhecimentos e capacidades transversais no âmbito de outros saberes. 
 

Objetivos gerais da medida 
Com a inclusão da nova Área de Integração Curricular “Laboratórios de Aprendizagem” no currículo o Agrupamento pretende: 

a) Promover a gestão flexível do currículo; 
b) Considerar os interesses e experiências dos alunos na aplicação das medidas educativas; 
c) Potenciar o desenvolvimento de conteúdos de forma articulada e integradora, cumprindo com as Aprendizagens Essenciais definidas no currículo das várias disciplinas 

envolvidas; 
d) Valorizar metodologias de aprendizagem baseadas em projetos (ABP), em problemas e/ou em investigação e inquérito (ABI); 
e) Valorizar a aprendizagem informal e não formal; 
f) Valorizar o intercâmbio de saberes e de experiências através da promoção de trabalho colaborativo entre turmas e/ou grupos de alunos do mesmo ciclo ou de 

diferentes ciclos. 
g) Valorizar o trabalho prático e experimental; 
h) Desenvolver competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de problemas e ao reforço da 

autoestima dos alunos; 
 

Planeamento e funcionamento  
a) No 1.º Ciclo, a frequência de determinado “Laboratório de Aprendizagem” depende dos seguintes fatores: 

▪ Dificuldades evidenciadas pelo grupo turma e/ou grupo de alunos; 
▪ Articulação com o PAA, projetos do Agrupamento e PES; 
▪ Articulação curricular dentro do mesmo ciclo. 

 
b) Nos 2.º e 3.º Ciclos a frequência da Área de Integração Curricular “Laboratório de Aprendizagem” organizar-se-á da seguinte forma: 

▪ No final do ano letivo anterior os alunos inscrevem-se nos laboratórios de aprendizagem, por ordem de preferência; 
▪ A constituição dos grupos de alunos que frequentam a Área de Integração Curricular não implica obrigatoriamente a manutenção do grupo turma, podendo o mesmo ser 

constituído por alunos de várias turmas, anos ou ciclos;  
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▪ Estão pré-definidos “Laboratórios de Aprendizagem” obrigatórios por ano de escolaridade, de acordo com a reafectação de minutos referidos no parâmetro 
“Operacionalização da medida na matriz curricular” do presente anexo; 

▪ Os alunos de cada ano de escolaridade frequentam um laboratório por semestre, estando a sua afetação em determinado período sujeita ao eventual funcionamento 
semestral de componentes do currículo afetas à Área de Integração Curricular em questão; 

▪ As atividades do Plano Anual de Atividades, do Projeto de Educação para a Saúde e de outros projetos do Agrupamento são dinamizadas, preferencialmente, em 
articulação com o(s) “Laboratório(s) de Aprendizagem” e com as Oficinas T.E.A.M.  com que estão mais diretamente relacionados; 
 

c) O Plano de Inovação contempla, ainda, a oferta de Laboratório(s) Extracurriculares, nos seguintes termos: 
▪ Laboratório(s) no âmbito do “Projeto Sucesso ao Alcance de Todos (SAAT)”, cujo funcionamento é o constante no Anexo 10. 

- Laboratório “Viajando através dos Livros”, disponibilizado a alunos que apresentam níveis inferiores a três ou Menção de “Insuficiente” na componente do 
currículo de Português, nos termos do Quadro I, do Anexo 10; 

- Laboratório “Saber.com”, disponibilizado aos alunos, cujas aprendizagens requerem a aplicação de medidas de recuperação temporárias, nos termos do Quadro 
II, do Anexo 10. 
 

d) A dinamização do(s) Laboratórios de Aprendizagem” é da responsabilidade de pelo menos três docentes de áreas curriculares distintas, potenciando, assim, a 
integração curricular e a transdisciplinaridade associada às metodologias subjacentes ao(s) mesmo(s), garantindo o cumprimento das Aprendizagens Essenciais das 
Componentes do Currículo em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 

e) A implementação do(s) Laboratório(s) de Aprendizagem, associados ao 1.ºCEB, estender-se-á ao Ensino Pré-Escolar, uma vez que o Agrupamento valoriza a articulação 
entre ciclos, constituindo a aplicação desta medida uma mais valia para a concretização de aprendizagens significativas por parte dos alunos do Pré-Escolar e para 
auxiliar na integração dos alunos nas dinâmicas educativas do Agrupamento aquando do seu ingresso no 1.º Ciclo. 

 

f) O(s) Laboratório(s) de Aprendizagem que constituem a oferta do Agrupamento são os constantes nos Quadros II (1.ºCEB) e III (2.º e 3.º CEB), cabendo aos 
Departamentos Curriculares que os integram elaborar o(s) seu(s) plano(s) curricular(es) e à Equipa de Gestão Pedagógica, em articulação com os Departamentos 
Curriculares,  a elaboração de critérios de avaliação, salvaguardando o cumprimento das Aprendizagens Essenciais definidas para cada ano de escolaridade e ciclo, 
na sua articulação com as planificações das diferentes Áreas de Integração Curricular que os integram.  
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Quadro I – Laboratório(s) de Aprendizagem de oferta no 1.ºCEB e Ensino Pré-Escolar 

Domínios, subdomínios e projetos do Agrupamento associados a cada Laboratório de Aprendizagem: 
 

 Teatro, Carnaval e Oficina de Manualidades 

“Oficina Escolhas Informadas” e “Oficina do Faz de Conta” 

 Comemorações (Dia do Animal, Dia do Pijama, Festas da Vila, Dias  
Históricos e Dia das Acessibilidades) Pequenos Historiadores        

Mundos de Vida, Associação Salvador, Autarquia 
“Oficina Escolhas Informadas” e “Oficina do Faz de Conta” 

Tertúlias de Leitura, Projeto de Literacia “Ler para Crescer”;  
Festa do chá, Jornal Turma/Escola, Robótica 
 “Oficina Escolhas Informadas” e “Oficina do Faz de Conta” 

Reciclagem, Tampinhas, Semana da Alimentação, Saúde, 
Campeões da Fruta e Cientistas de Palmo e Meio, Projeto Brigada do Amarelo 

 Projeto Super Saudáveis, Programa de Educação para a Saúde 
“Oficina Escolhas Informadas” e “Oficina do Faz de Conta  

 

 
Quadro II – Laboratório(s) de Aprendizagem de oferta no 2.º e 3.º CEB 

 

Domínios, subdomínios e projetos do Agrupamento associados a cada Laboratório de Aprendizagem: 

 Obrigatório para o 5º ano e opcional para os outros anos 

Oficina do Faz de Conta, Música e Rádio (Clube de Rádio) 
Clube RecuperArte, “Oficina Manualidades”, “Oficina Escolhas Informadas 

Obrigatório para o 6º ano e opcional para os outros anos  
Educação Ambiental pela arte, Ecologia e Ambiente, Vida Saudável, Saúde  

Programa Eco -escolas, Projeto “Walk the (Global) Walk”,  
 Programa de Educação para a Saúde, “Oficina Escolhas Informadas”, Clube de Ciência Viva 

 
Obrigatório para o 7º ano e opcional para os outros anos 
Europa somos nós, História da Arte e a Arte pela História, Língua e Cultura Portuguesa 
Projeto “Walk the (Global) Walk”, Projetos eTwinning,“Oficina Escolhas Informadas” 
 

 Obrigatório para o 8º ano e opcional para os outros anos 
Comunicar para todos, Escrita criativa, Jornal Escolar, Comunicação digital  

            Projetos eTwinning, “Oficina Escolhas Informadas”  
Obrigatório para o 9º ano, e opcional para os outros anos 
Robótica, Astronomia, Tecnologias Digitais 
 Clube de Ciência Viva, Projeto “Walk the (Global) Walk, “Oficina Escolhas Informadas” 
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Anexo 6: COADJUVAÇÃO 

 

  

Medida  
Coadjuvações no 1.º, 2.º e 3.º CEB 
O Agrupamento assume as coadjuvações como complementos educativos de grande importância na promoção do sucesso escolar, considerando que as mesmas se revelam 
eficazes enquanto medida preventiva e de reforço. 

Enquadramento e objetivos da medida 
Enquadrado no artigo 21º, ponto 5, alínea a), i) do DL n.º 55/2018, o Agrupamento implementou a coadjuvação entre docentes do mesmo ano ou ciclo, de vários ciclos e níveis 
de ensino e de diversas áreas disciplinares, como medida de promoção da qualidade educativa.  
A coadjuvação assume-se como uma forma de consolidar: 
▪ o trabalho colaborativo entre professores, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional; 
▪ a reflexão sobre as práticas letivas; 
▪ o sucesso do processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

 

As horas de coadjuvação são geridas pela Equipa de Gestão Pedagógica enquanto medida de promoção do sucesso escolar, dependendo a sua atribuição dos seguintes fatores: 
▪ feedback dos Conselhos de Turma/Ano; 
▪ resultados escolares dos alunos; 
▪ feedback dos professores coadjuvantes e dos professores coadjuvados; 
▪ medidas pedagógicas emergentes que dependam da coadjuvação de um docente ou da afetação de um docente assessor a outra medida educativa. 

Área de intervenção 
Embora a distribuição de horas de coadjuvação se aplique a todas as componentes do currículo e a todos os ciclos. Foram, no ano letivo 2019.20, consideradas as seguintes: 

- Português e Matemática em todos os ciclos; 
- Cidadania e Desenvolvimento; 
- Projetos em Ação (disciplina de Oferta Complementar destinada à dinamização e implementação de projetos interdisciplinares e/ou DAC); 

 
O Plano de Inovação propõe a manutenção das coadjuvações em todos os ciclos, podendo, no entanto, ser feita uma gestão do crédito de horas de forma diferente do ano 
letivo 2019.20, em função das medidas educativas propostas no âmbito do Plano de Inovação e da intenção pedagógica por detrás da atribuição da coadjuvação, prevendo-
se a sua implementação nas seguintes situações: 
▪ na preparação dos alunos para as Provas Finais de Ciclo; 
▪ na implementação de dinâmicas de trabalho por níveis de proficiência; 
▪ na dinamização de projetos interdisciplinares; 
▪ no apoio na utilização das TIC; 
▪ na implementação de dinâmicas pedagógicas que pressupõem a gestão integrada e articulada do currículo; 
▪ na implementação de dinâmicas experimentais; 
▪ na implementação de dinâmicas de trabalho autónomo.  



 36 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO DE ATAÍDE | Plano de Inovação Curricular 20|22 

Anexo 7: DINÂMICAS PEDAGÓGICAS POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA 
Medida  

Dinâmicas pedagógicas por nível de proficiência a Inglês nos 8.º e 9.º anos 
 

Fundamentação e objetivos 
A proposta de implementação da medida consubstancia-se nos seguintes pressupostos:  
▪ As taxas de sucesso a Inglês, do 7.º ano para o 8.º ano apresentam descidas significativas nos últimos 5 anos; 
▪ A existência de grupos turma com níveis de proficiência bastante distintos; 
▪ As dificuldades detetadas na concretização das aprendizagens nos domínios da compreensão, da expressão e da interação orais e da produção escrita; 
▪ A existência de fatores limitadores da componente prática associada à promoção de experiências de comunicação; 

 

A presente medida assume-se como uma forma de: 
▪ Promoção da competência comunicativa na aprendizagem de uma língua; 
▪ Promoção da aprendizagem do Inglês ao longo da vida, de acordo com os pressupostos definidos no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas e no Portefólio 

Europeu de Línguas; 
▪ Preparação para o uso eficaz da língua inglesa nas dimensões social e profissional do cidadão atual e do futuro; 
▪ Mobilização de mecanismos pedagógicos que permitam uma abordagem prática e de interação entre os pares no ensino da língua estrangeira. 

 

Operacionalização da medida 
1) A implementação da medida implicará:   

- O desdobramento das várias turmas do 8.º e do 9.º ano de escolaridade em turmas de nível (A1, A2 e B1/B2), num dos tempos letivos de 50 minutos 
semanais/quinzenais ou semestrais; 

- O recurso a crédito de horas com vista à afetação de mais um docente da área disciplinar em regime de coadjuvação no tempo letivo de desdobramento. 
2) As metodologias de trabalho a implementar pressupõem:   

- A criação de momentos de aprendizagem baseados em situações reais de comunicação; 
- A mobilização da competência linguística para resolver situações problema, baseadas em situações da vida real (no âmbito pessoal, familiar, profissional e social)  
- O desenvolvimento dos domínios da oralidade e da escrita, com recurso a situações de aprendizagem ativa (utilização das TIC e de novas metodologias). 

3) A avaliação dos alunos consubstancia-se nas seguintes modalidades: 
- Formativa (avaliação de carácter contínuo e sistemático, com recurso a vários instrumentos de recolha de informação, cujo objetivo se centra no feedback aos alunos 

e Encarregados de Educação, na validade das tarefas, dos processos e das aprendizagens; 
- Sumativa (avaliação global das aprendizagens realizadas pelos alunos, quantitativa ou qualitativamente). 

4) Avaliação (operacionalização e efeitos): 
- Pressupõe a construção de instrumentos de avaliação comuns às turmas em desdobramento, salvaguardando os diferentes níveis de proficiência; 
- O trabalho desenvolvido pelos alunos no tempo semanal/quinzenal ou semestral em desdobramento é considerado na avaliação intercalar e semestral 

(formativa/sumativa); 
- A menção/classificação a atribuir é proposta e articulada pelos docentes envolvidos no desdobramento. 
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Anexo 8: TURMAS T.E.A.M. - “TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE” 

Medida  
Reorganização de grupos de alunos na modalidade “Turmas T.E.A.M”. 

Pressupostos 
Partindo da existência de dois perfis de alunos/turmas distintos, o Agrupamento pretende organizar grupos de alunos em função destes dois perfis, com o objetivo de criar 
grupos turma distintos dos demais, denominados de "Turmas TEAM", cuja matriz curricular e dinâmicas pedagógicas se elencam e explicitam no presente anexo. 
A constituição de cada turma "T.E.A.M." caracteriza-se pela coexistência de grupos de alunos que se enquadram, maioritariamente, nos perfis de alunos que se seguem, 
promovendo a criação de grupos turma heterogéneos e assentando na mentoria de pares: 
 

Perfil de grupos de alunos 1: 
▪ revelam taxas de sucesso desviantes das demais, com grandes dificuldades de aprendizagem, que no final de ciclo/ano ainda constituem obstáculos à concretização de 

aprendizagens eficazes e efetivas por parte dos alunos e/ou; 
▪ apresentam interesses divergentes dos escolares, associados a situações de risco de abandono escolar e/ou de elevado absentismo escolar e/ou; 
▪ excederam a idade modal para o seu ano de escolaridade por motivos de retenção. 

 

Perfil de grupos de alunos 2: 
▪ apresentam níveis de desempenho elevados; 
▪ mobilizam métodos de trabalho e de estudo eficazes; 
▪ evidenciam autonomia na execução das tarefas e autorregulam a sua aprendizagem e/ou; 
▪ evidenciam lacunas no desenvolvimento pessoal e social. 

 

A organização destes grupos turma pretende efetivar uma gestão do currículo mais integrada, privilegiando o trabalho colaborativo entre turmas e a implementação de 
metodologias mais convergentes com os interesses dos alunos, assentando na mentoria de pares, o que acreditamos serem medidas promotoras do sucesso educativo. 
 

Público-alvo 
A implementação da medida de reorganização de grupos de alunos na modalidade "Turmas T.E.A.M." destina-se à criação de duas turmas dos 2.º, 5.º e 7.º anos, no ano letivo 
2020.21, projetando-se o seu alargamento a todos os anos de escolaridade de forma a dar seguimento a esta medida em todo o ciclo para essas turmas. Nos anos letivos 
subsequentes, em que existam grupos de alunos que se enquadrem no perfil de turma T.E.A.M. poder-se-ão criar novos pares de turmas. 
 

Fundamentação da medida 
A reorganização de grupos turma na modalidade “Turmas T.E.A.M.” pretende mitigar os obstáculos que se reconhecem em grupos de alunos elencados nos perfis 1 e 2, 
nomeadamente:  

▪ A ineficácia na concretização das aprendizagens; 
▪ A coexistência de ritmos de aprendizagem bastante diversos no mesmo grupo turma;  
▪ A incompatibilidade das metodologias de ensino e de aprendizagens formais com perfis de alunos com estilos de aprendizagem bastante diferenciados; 
▪ A desvalorização pessoal da escola e da importância do conhecimento; 
▪ A dificuldade evidenciada ao nível do relacionamento interpessoal e social; 
▪ A resistência ao trabalho colaborativo; 
▪ A sobrevalorização das proficiências em detrimento das deficiências; 

Objetivos gerais da medida 
A implementação da medida tem como objetivos gerais: 

▪ Adaptar as metodologias de ensino à aprendizagem informal e não formal, indo ao encontro dos interesses dos alunos; 
▪ Promover a aprendizagem baseada em metodologias ativas; 
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▪ Promover a mentoria de pares entre os alunos com diferentes ritmos/perfis de aprendizagem evidenciados; 
▪ Promover o apoio entre pares para a superação de dificuldades, aprofundamento e sistematização de conhecimentos; 
▪ Articular as componentes do currículo como motor da aprendizagem e do desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória; 
▪ Valorizar os percursos e progressos realizados por cada aluno como condição para o sucesso e concretização das suas potencialidades máximas, considerando as 

suas proficiências e deficiências; 
▪ Potenciar o trabalho colaborativo entre docentes e alunos; 
▪ Assumir a heterogeneidade como um benefício da aprendizagem dos alunos; 
▪ Motivar os alunos para a aprendizagem; 
▪ Promover o desenvolvimento de competências autorreguladoras das aprendizagens. 

Operacionalização da medida 
1. Propõe-se a criação de duas turmas do 2.º, do 5.º e do 7.º ano, constituídas de acordo com os perfis de grupos de alunos estipulados para esta medida.  

2. A constituição dos grupos turma terá como ponto de partida a análise das propostas emanadas das seguintes estruturas:  

▪ Conselhos de Ano (com a identificação das turmas com perfil “Turma T.E.A.M.” no final do ano letivo anterior); 
▪ Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva – EMAEI (com a identificação de indicadores relevantes do percurso escolar dos alunos, os quais incluem os 

indicadores resultantes da aplicação do teste BAPAE (Bateria de Aptidões para a Aprendizagem Escolar) no âmbito do projeto “Ler para crescer”; 
▪ Equipa de Gestão Pedagógica (com as sinalizações dos conselhos de turma durante o ano letivo) 
▪ Conselho Pedagógico (com a análise das fundamentações das outras estruturas). 

3. A equipa educativa responsável pelas Turmas T.E.A.M. mantém-se a mesma em cada ano de escolaridade.  

4. A gestão e a lecionação interdisciplinar e articulada do currículo, em regime de sessões de trabalho colaborativo entre as turmas do mesmo ciclo, desenvolvem-se nos 

tempos letivos destinados à Oficina T.E.A.M., as quais serão dinamizadas em regime de turma mista, com recurso à educação de pares; 

5. A reestruturação da matriz curricular nas Turmas T.E.A.M., conforme consta nos Quadros II, III e IV do Anexo 4, “Matrizes Curriculares”, surge na sequência da previsão 

dos momentos de articulação decorrentes do mapeamento das aprendizagens para cada um dos anos de escolaridade, elencados no Quadro I – Oficina T.E.A.M. do 

presente anexo, assegurando-se o cumprimento das Aprendizagens Essenciais definidas para todas as Áreas de Integração Curricular. A “Oficina T.E.A.M.”, definida em 

documento curricular próprio pretende trabalhar o currículo de forma integrada e flexível, com o recurso à mobilização de outros conhecimentos e capacidades que vão 

ao encontro dos interesses e motivações dos alunos, permitindo melhorar a qualidade e eficácia das aprendizagens. 
 

Quadro I – Oficina T.E.A.M. 
A criação da nova disciplina do currículo, “Oficina T.E.A.M.”, resulta da reestruturação da matriz curricular base, com a reafectação de minutos das componentes do currículo 
nos 1.º, 2.º e 3.º CEB, de acordo com o disposto no artigo 4.º, alínea c), da Portaria 181/2019, que a seguir se elencam: 

• 1.º Ciclo:  
a) 2.º ano - Num total de 3,5 horas reafectadas de Português e de Apoio ao Estudo para a Oficina T.E.A.M. "Comunicação ON";  
b) 3.º e 4.º anos - Num total de 5 horas reafectadas de Português, Matemática e Apoio ao Estudo para a Oficina T.E.A.M.: "À Descoberta de …";  

▪ 2.º ciclo: 
a) 5.º ano - Num total de 400 minutos, reafectados de Português, História e Geografia de Portugal, Cidadania e Desenvolvimento, Matemática, Ciências Naturais e 

Educação Visual para a Oficina T.E.A.M. "À Descoberta de …";  
b) 6.º ano - Num total de 400 minutos, reafectados de Português, Inglês, História e Geografia de Portugal, Ciências Naturais, Cidadania e Desenvolvimento, 

Matemática e Educação Visual para a Oficina T.E.A.M. "À Descoberta de …"; 
▪ 3.º Ciclo: 

a) 7.º ano - Num total de 300 minutos, reafectados de Português, Inglês, História, Geografia, Matemática, Ciências Naturais e Físico Química para a Oficina T.E.A.M. 
À Descoberta de …"; 

b) 8.º ano - Num total de 300 minutos, reafectados de Português, Francês, História, Geografia, Matemática e Físico Química para a Oficina T.E.A.M. "À Descoberta 
de …; 
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c) 9.º ano - Num total de 200 minutos, reafectados de História, Educação Visual, Cidadania e Desenvolvimento, Ciências Naturais e Geografia para a Oficina T.E.A.M. 
“À Descoberta de …; 

Metodologias e Estratégias 
O trabalho a desenvolver nos tempos letivos comuns a cada duas turmas inseridas na modalidade “Turmas T.E.A.M.” operacionaliza a gestão integrada do currículo que integra 
as Oficinas T.E.A.M., privilegiando mecanismos e dinâmicas educativas de promoção de aprendizagens que: 

▪ Fomentem a educação de pares, para que alunos com mais dificuldades usufruam do apoio dos colegas, mas estes também aprofundem e sistematizem 
conhecimentos, potencializando o desenvolvimento pessoal e social; 

▪ Mobilizem literacias diversas que promovam o conhecimento científico, a curiosidade intelectual, o espírito crítico e interventivo, a criatividade e o trabalho 
colaborativo; 

▪ Recorram a metodologias ativas, com recurso às TIC, como forma de motivação e criação de situações de aprendizagens significativas para os alunos.  
▪ Adequem estratégias educativas ao perfil de aprendizagem dos alunos; 
▪ Privilegiem a abordagem multinível como metodologia promotora do acesso ao currículo ajustada às potencialidades e dificuldades dos alunos; 
▪ Promovam a autorregulação das aprendizagens por parte dos alunos; 
▪ Aglutinem aprendizagens das diferentes disciplinas, planeadas, realizadas e avaliadas pelos professores, em articulação com outros saberes; 
▪ Valorizem o trabalho colaborativo e interdisciplinar. 

Avaliação 
A avaliação da “Oficina T.E.A.M.” operacionalizar-se-á com: 

▪ O cumprimento dos Critérios Gerais do Agrupamento e os Critérios Específicos da “Oficina T.E.A.M.”, com maior enfoque na avaliação formativa, como parte 
integrante do ensino e da aprendizagem e como processo regulador que promove a intervenção pedagógica; 

▪ O recurso a métodos, abordagens e procedimentos avaliativos que se revelem mais adequados para que todos os alunos alcancem o Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória; 

▪  O reforço de dinâmicas de avaliação das aprendizagens centradas na diversidade de instrumentos de avaliação e monitorização que permitam um maior 
conhecimento da eficácia do trabalho realizado e um acompanhamento ao primeiro sinal de dificuldade na concretização das aprendizagens pelos alunos; 

A avaliação resulta da ponderação das classificações propostas pelos docentes envolvidos, decorrente do trabalho colaborativo e de articulação entre docentes na avaliação 

das aprendizagens dos alunos. 
Aplicação da medida a médio prazo 
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Anexo 9: PROJETO “INLINE.COM” 
 

Medida  
Projeto de integração de novos alunos no Agrupamento. 

Princípios orientadores 
No Agrupamento já é implementado um projeto “Apadrinhamento” dos alunos do 1º ano por alunos do 4º ano. Esta iniciativa tem como objetivo integrar alunos novos, do 1º ano, 
através da cooperação entre colegas, uma ligação entre pares que se mantém até ao final do ano letivo. Neste momento pretende-se expandir este conceito de integração para outras 
situações, para alunos que ingressam no 5.º ano, para qualquer aluno transferido que chegue à escola e para alunos estrangeiros, situação cada vez mais frequente na nossa escola. 

Público-alvo 
O projeto “inline.com” assume-se como um projeto de integração que se aplica a duas situações distintas: 

▪ Integração escolar de alunos do 1.º e do 5.º ano; 
▪ Integração escolar de alunos estrangeiros/alunos transferidos de outros estabelecimentos de ensino. 

Objetivos da medida 
O projeto “inline.com” visa alcançar: 

▪ A integração de novos alunos no Agrupamento; 
▪ O incentivo ao estabelecimento de relações de proximidade entre os elementos da comunidade educativa, em especial dos alunos; 
▪ A diminuição dos impactos e constrangimentos de um processo de adaptação e de integração numa nova escola/cidade/país; 
▪ O desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 
▪ O sentimento de pertença à comunidade educativa; 
▪ O intercâmbio entre culturas; 
▪ A cooperação entre pares; 
▪ O respeito e cumprimento dos valores e princípios de cidadania; 

Operacionalização da medida 
1. O projeto “Apadrinhamento” dos alunos do 1.º ano por alunos do 4.º ano é implementado nas escolas do 1.ºCEB em três fases distintas: 

Fase 1 – definição da correspondência entre padrinho e afilhado com a dinamização de uma atividade “Jogo do Abraço” entre turmas do 1.º e do 4.º ano; 
Fase 2 – explicação do Estatuto do Padrinho/Madrinha; 
Fase 3 – realização de atividades entre os padrinhos e os afilhados ao longo do ano letivo. 

2. O projeto de “Apadrinhamento” dos alunos do 5.º ano por alunos do 9.º ano integra as seguintes atividades: 
a) Distribuição dos alunos do 5.º ano pelos alunos do 9.º ano (afilhado/padrinho); 
b) O aluno do 9.º ano ajuda o aluno do 5.º ano na integração no espaço escolar (espaço físico, dinâmicas de escola e envolvimento escolar); 
c) Acompanhamento dos alunos do 5.º ano pelos padrinhos do 9.º ano durante todo o ano letivo, havendo uma hora comum nos seus horários, que permitirá e facilitará 

todo o processo de acompanhamento, em caso de necessidade por parte de ambas as partes; 
d) A realização de Assembleias de Turma conjuntas, entre a turma de 5.º ano e a turma de 9.º ano, uma por semestre, ou quando se considerar necessário, para discussão 

e/ou partilha de ideias, constrangimentos e planos de atuação conjunta. 
3. O projeto de “Integração escolar de alunos estrangeiros/alunos transferidos de outras escolas” assenta nos mesmos princípios dos anteriores, de integração no espaço escolar 

pelos pares, com ligeiras adaptações: 
a) O Diretor de Turma indica um aluno da turma, que pode ser o delegado ou o subdelegado de turma, como seu orientador nas dinâmicas da escola, proporcionado, assim, 

uma maior e mais rápida integração; 
b) No caso dos alunos estrangeiros, o novo aluno passará a frequentar o Laboratório de Aprendizagem “Nós e o Mundo” de forma a familiarizar-se com a Cultura e Língua 

Portuguesa. 
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Anexo 10: PROJETO “SUCESSO AO ALCANCE DE TODOS” 
Medida  

Projeto “Sucesso ao Alcance de Todos” (Projeto SAAT) – Recuperação das aprendizagens e promoção do sucesso escolar 
 

Projeto SAAT –  “Recuperação das aprendizagens e promoção do sucesso escolar” 
A implementação do Projeto SAAT no âmbito da recuperação das aprendizagens dos alunos e, consequente, promoção do sucesso escolar, materializa-se em dois Laboratórios 
Complementares Extracurriculares: 

▪ Laboratório “Viajando através dos Livros”, disponibilizado aos alunos que apresentam níveis inferiores a três ou Menção de “Insuficiente” na componente do currículo 
de Português, nos termos do Quadro I, do presente anexo; 

▪ Laboratório “Saber.com”, disponibilizado os alunos, cujas aprendizagens requerem a aplicação de medidas de recuperação temporárias, nos termos do Quadro II, do 
presente anexo; 
 

Objetivos Específicos da medida  
A criação dos dois Laboratórios no âmbito do Projeto SAAT, tem como objetivos: 

▪ Coadjuvar os Conselhos de Turma/Docentes Titulares (1.ºCEB) na recuperação das aprendizagens dos alunos; 
▪ Promover o sucesso escolar dos alunos, reduzindo a taxa de insucesso por disciplina; 
▪ Reduzir as taxas de retenção. 

Operacionalização da medida  
A medida é operacionalizada na totalidade através da frequência dos Laboratórios acima referidos, os quais se encontram plasmados nos Quadro I e II que se seguem. 
 

Quadro I – Laboratório “Viajando através dos Livros” 
 
Tendo por base os Relatórios de Escola das Provas de Aferição (REPA), os domínios que apresentam resultados que refletem maiores dificuldades na concretização das 
aprendizagens por parte dos alunos são o domínio da Leitura, da Educação Literária e da Escrita. Assim, o presente Plano de Inovação propõe a criação de um Laboratório, 
com o qual se pretende motivar e recuperar as aprendizagens dos alunos em Português.  
 

1) No ano letivo 2019.20, atribuíram-se horas de coadjuvação a Português a todas as turmas da escola, as quais deveriam privilegiar o trabalho em torno dos domínios precários, 
rentabilizando-se assim a presença de mais um docente em sala de aula, no acompanhamento e monitorização do trabalho dos alunos. 
 

2) Todavia, assiste- se, ainda, a uma grande resistência por parte dos alunos na adoção de hábitos regulares de leitura, o que se traduz num obstáculo à aprendizagem eficaz 
e significativa das aprendizagens essenciais da disciplina de Português, nomeadamente nos domínios da Leitura e Educação Literária. 

 

3) Em colaboração com a BECRE pretende-se criar um espaço de aprendizagem que promova o gosto pela leitura e, simultaneamente, recupere as aprendizagens dos alunos 
a Português, implicando:  
 
- O desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas, que estimulem a criatividade e o espírito crítico dos alunos, assim como as competências essenciais do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
- A articulação com outras áreas do saber, promovendo a dinamização do trabalho de projeto; 
- O desenvolvimento de experiências de comunicação e expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal, valorizando o papel dos alunos enquanto autores, 

proporcionando-lhes situações de aprendizagens significativas, ao mesmo tempo que coadjuva na recuperação das aprendizagens e na motivação para a disciplina. 
 

4) O laboratório funcionará com a constituição de grupos de alunos, por ano de escolaridade ou ciclo, os quais trabalharão uma seleção de obras de leitura obrigatória das 
definidas nas Aprendizagens Essenciais para cada um dos ciclos, em metodologia de trabalho de projeto; 
 

5) Prevê-se a possibilidade de parceria pedagógica com outras componentes do currículo, à semelhança dos restantes laboratórios propostos no presente Plano de Inovação. 
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6) O presente laboratório destina-se aos alunos que: 
- no final do ano letivo anterior obtiverem classificação inferior a nível 3 a Português; 
- no final do 1.º Semestre obtiverem classificação inferior a nível 3 a Português;   
- demonstrem interesse na sua frequência voluntária, assumindo-se como atividade extracurricular. 
 

7) O presente laboratório, apesar de assumir a valência de laboratório complementar no âmbito do projeto SAAT, constitui oferta a todos os alunos, promovendo a articulação 
entre as Aprendizagens Essenciais de Português dos 2.º e 3.º CEB e outros conhecimentos e capacidades mobilizadas.   
 
8) O presente laboratório funcionará em contra horário, não coincidindo com o horário curricular, nem das componentes do currículo, nem dos restantes laboratórios de 
aprendizagem e destina-se a todos os alunos, que reúnam as condições referidas em 6.  
 

Quadro II – Laboratório “Saber.com” 
▪ O Laboratório “Saber.com” destina-se a todos os alunos do Agrupamento e tem como objetivo a recuperação das aprendizagens dos alunos.  
▪ Será operacionalizado no 1.ºCEB e nos 2.º e 3.º CEB, nos termos que se seguem: 

- Laboratório “Saber.com” – 1.º ciclo (recuperação das aprendizagens) 
1) Laboratório que pretende recuperar as aprendizagens dos alunos, que embora tenham progredido obtiveram menções de “Não Satisfaz” a Português e a 
Matemática. 
2) O laboratório funcionará com a constituição de grupos de alunos, identificados pelos professores Titulares, podendo os grupos incluir alunos de vários anos 
de escolaridade, agrupados por níveis de proficiência.  
3)   O professor de apoio do 1.º ciclo ficará afeto a este Laboratório, em regime de coadjuvação ao professor titular. 
 

- Laboratório “Saber.com” – 2.º e 3.º ciclos (recuperação das aprendizagens) 
1) Laboratório que pretende recuperar as aprendizagens dos alunos, que embora tenham progredido apresentem dois níveis inferiores a três, com especial 

enfoque nas disciplinas de Português, de Matemática e de Inglês. 
2) O Laboratório é oferta, no 1º semestre, para alunos que são identificados pelos conselhos de turma/Ano no final do ano letivo anterior, como alunos que 
progrediram com competências e aprendizagens por consolidar e que que revelam grandes dificuldades, podendo incorrer numa eventual retenção; 
3) A frequência durante o 2.º semestre dependerá dos resultados dos alunos na avaliação sumativa do 1.º semestre, assim como a inclusão de alunos no 
Laboratório no decorrer do semestre depende da avaliação intercalar e do parecer do Conselho de Turma/Ano; 
4) A constituição dos grupos de alunos que frequentam o Laboratório será por ano de escolaridade ou ciclo, atendendo aos perfis de aprendizagem dos alunos; 

 
▪ O presente laboratório constitui-se como espaço de recuperação das aprendizagens dos alunos, funcionando em momentos distintos dos restantes Laboratórios de 
Aprendizagem, dependendo a sua frequência da proposta e sinalização do Conselho de Turma. O presente laboratório funcionará em contra horário, nos 2.º e 3.º CEB, não 
coincidindo com o horário curricular, nem das componentes do currículo, nem dos restantes laboratórios e destina-se a todos os alunos, que reúnam as condições referidas 
no ponto anterior.  
▪ Nas dinâmicas de trabalho a implementar, privilegiar-se-á o recurso a plataformas educativas facilitadoras da aprendizagem, as quais incutem no Laboratório o seu cariz 
lúdico-pedagógico, de experimentação e descoberta da aprendizagem, essenciais para o desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória e sua articulação com as Aprendizagens Essenciais do Currículo Nacional. 
▪ Caso os alunos reúnam condições de seleção para o Laboratório “Viajando através dos livros” e para o Laboratório “Saber.com”, a frequência de ambos funcionará em 
regime quinzenal. 
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Anexo 11: LABORATÓRIOS EM AÇÃO 
Medida  

    Momento destinado à dinamização dos “Laboratórios em Ação” no qual são desenvolvidas atividades no âmbito dos Laboratórios de Aprendizagem que os alunos 
frequentaram em cada semestre.  

Descrição da medida 
    Os dias determinados para os “Laboratórios em Ação” destinam-se a toda a comunidade escolar. São momentos de apresentação do trabalho desenvolvido pelos alunos no 
âmbito dos “Laboratórios de Aprendizagem”, sendo um dos dias aberto à comunidade (Encarregados de Educação e parceiros), o qual contempla a apresentação do trabalho 
desenvolvido, em pequenos eventos denominados de “O que andamos a fazer na escola?”. 
 

Objetivos Gerais 
Os Laboratórios em Ação têm como objetivos: 

▪ Envolver a comunidade educativa na Autonomia e Flexibilidade Curricular; 
▪ Envolver a comunidade educativa em práticas pedagógicas inovadoras; 
▪ Integrar a articulação curricular na organização das dinâmicas escolares; 
▪ Promover ambientes de aprendizagem inovadores; 
▪ Implementar dinâmicas de trabalho colaborativo entre docentes e alunos; 
▪ Favorecer a articulação entre ciclos; 
▪ Incentivar à participação dos Encarregados de Educação no processo educativo dos seus Educandos; 

 

Operacionalização da medida 
▪ Os Laboratórios em Ação estão contemplados na organização do calendário escolar e têm lugar nos três dias anteriores ao final do 1.º Semestre e a três dias no final 

do 2.º Semestre, mas não nos últimos dias do 2.º semestre, para permitir a participação dos alunos do 9.º ano.   
▪ O horário dos alunos é completamente reformulado, com a gestão integral das componentes do currículo. 
▪ Serão privilegiadas atividades baseadas em cenários de aprendizagem ajustados a cada Laboratório ou Laboratórios, na medida em que os referidos cenários poderão 

ser transversais a vários laboratórios. 
▪ Os Laboratórios em Ação funcionarão em todos os ciclos de ensino, incluindo o Ensino Pré-Escolar. 
▪ A avaliação das atividades desenvolvidas assenta nos mesmos critérios de avaliação dos Laboratórios de Aprendizagem, a definir de acordo com a especificidade das 

mesmas, mas sempre orientadas pelas competências do Perfil dos Alunos. 
 

Parcerias 
▪ Entidades externas, consoante as atividades a desenvolver; 
▪ Parceiros do Instituto de Educação (Amigo Crítico); 
▪ Associação de Pais; 
▪ Autarquia. 
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Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico, de 8 de abril de 2020. 
 

Aprovado pelo Conselho Geral dia 13 de abril de 2020. 
 
 
Após parecer favorável por parte do Conselho Pedagógico, o documento foi disponibilizado aos elementos do Conselho Geral, incluindo a Associação 
de Pais e os Representantes da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.  Apesar de não existirem condições para reunir este órgão, os diversos 
elementos emitiram pareceres favoráveis à implementação do mesmo. Assim que estiverem reunidas as condições para a realização da reunião, 
formalizar-se-á a aprovação do documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


