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INTRODUÇÃO 

 

Num período de contínuas mudanças, “projetar” tornou-se palavra-chave no discurso pedagógico 

das escolas portuguesas, por implicar uma ação concertada que envolve teoria e prática, com vista a 

melhorar a qualidade do nosso ensino e, sobretudo, a dar significado às aprendizagens dos futuros 

cidadãos. Assim, este Plano de Estudos tem em vista os seguintes objetivos: 

 Desenvolvimento de aprendizagens significativas;  

 Promoção de projetos inter e transdisciplinares;  

 Construção de um agrupamento com identidade;  

 Relação com o meio envolvente.  

Neste contexto, o Plano de Estudos do Agrupamento de Escolas Viseu Norte, que a seguir 

se apresenta, pretende ser um instrumento de gestão pedagógica, fomentando uma cultura de reflexão e 

de análise do processo de ensino-aprendizagem, bem como um trabalho cooperativo entre os agentes 

educativos, gerador de intervenções de melhor qualidade. Respeitando sempre o currículo nacional, 

definiu-se um esquema organizativo global de concretização do nosso currículo, no contexto da nossa 

escola, o que lhe dá uma identidade própria, porque mobiliza os recursos locais e regionais e procura 

responder às situações reais pela flexibilização de percursos e meios de formação. Desejamos fazer 

transparecer, neste documento, que a atividade escolar do Agrupamento de Escolas Viseu Norte é 

encarada como um todo e não apenas como um conjunto de iniciativas individuais. Este Plano de 

Estudos tem um caráter funcional, construído na ação, sempre em sintonia com o Projeto Educativo, 

aberto e dinâmico, para permitir apropriações e adequação à realidade para que é proposto e onde vai 

ser vivido. 

A nova organização curricular tem em vista melhorar a qualidade do que se ensina e do que se 

aprende, procurando criar uma cultura de rigor e de excelência. Há, assim, que identificar os 

conhecimentos e as capacidades necessárias que os alunos/cidadãos terão de desenvolver com vista 

à melhoria geral da qualidade de ensino. 

       

       

1- PROGRAMAS/METAS DE APRENDIZAGEM 

 

Os Programas constituem-se como documentos curriculares de referência para o 

desenvolvimento do ensino, apresentando, de forma detalhada, as finalidades de cada disciplina, os 

objetivos cognitivos a atingir, os conhecimentos a adquirir e as capacidades gerais a desenvolver. 
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Visando promover o sucesso educativo dos alunos, os Programas deverão ser utilizados 

conjuntamente com as Metas Curriculares homologadas, as quais enunciam, de forma organizada e 

sequencial, os objetivos de desempenho essenciais de cada disciplina. 

Nos casos em que não foi possível fazer coincidir os conteúdos dos documentos 

supramencionados, tornou-se necessário proceder a uma reformulação dos Programas que passaram a 

agregar as Metas Curriculares, complementando-as, com o intuito de constituir um documento único e 

coerente. 

A aplicação dos Programas e das Metas Curriculares deve respeitar e valorizar a autonomia 

pedagógica dos professores, bem como a sua experiência profissional e o seu conhecimento científico 

sólido. 

A definição das Metas Curriculares organiza e facilita o ensino, pois fornece uma visão o mais 

objetiva possível daquilo que se pretende alcançar, permite que os professores se concentrem no que é 

essencial e ajuda a delinear as melhores estratégias de ensino.  

Desta forma, o desenvolvimento do ensino será orientado por Metas Curriculares, nas quais 

são definidos, de forma consistente, os conhecimentos e as capacidades essenciais que os alunos 

devem adquirir, nos diferentes anos de escolaridade ou ciclos. As Metas constituem, assim, as 

referências fundamentais para a organização do ensino, conjuntamente com os Programas de cada 

disciplina, apresentando os conteúdos ordenados sequencialmente ou hierarquicamente, ao longo das 

várias etapas de escolaridade. 

As Metas Curriculares são um meio privilegiado de apoio à planificação e à organização do 

ensino, constituindo-se, igualmente, como um referencial para a avaliação interna e externa, com 

especial relevância para as Provas Finais do Ensino Básico e para os Exames Nacionais do Ensino 

Secundário (DGE, 2012). 

 

1.1- Plano de Trabalho da Turma (PTT) 

Partindo das Metas Curriculares definidas a nível nacional e do Plano de Estudos organizado no 

Agrupamento, o Plano de Trabalho da Turma (PTT) faz as respetivas adaptações da intervenção 

pedagógica ao contexto de cada turma/aluno. A supervisão/coordenação é da responsabilidade do 

educador e professor titular, respetivamente no pré-escolar e 1.º ciclo, e do diretor de turma, nos 2.º e 3.º 

Ciclos, devendo organizar-se de acordo com a seguinte estrutura: 

 

A- A TURMA  (LISTA NOMINAL E FOTOGRAFIAS) 

B- PERFIL DA TURMA  

1. Contexto escolar 

2. Contexto sociocultural e económico 
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3. Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

4. Problemas de saúde 

5. Aspetos facilitadores de aprendizagem da turma  

6. Problemas/dificuldades da turma  

7. Medidas de promoção do sucesso educativo 

7.1. Alunos acompanhados pelos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) 

7.2. Alunos com Plano de Acompanhamento Pedagógico Individual (PAPI) 

7.3. Alunos com apoio educativo 

 

C- PRIORIDADES/ESTRATÉGIAS DE AÇÃO EDUCATIVA                                                                              

1. Prioridades 

2. Estratégias de ação educativa  

D- ATIVIDADES DA TURMA /ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO  

 

E- AVALIAÇÃO DO PTT 

1. Pontos fortes 

2. Pontos fracos 

3. Propostas para o próximo ano letivo 

 

F- ANEXOS 

 PLANIFICAÇÃO DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

 PLANIFICAÇÃO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 

 

 

2- ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

O Agrupamento fomenta o desenvolvimento da autonomia do aluno, levando-o a aprender por si, 

dando ênfase especial aos processos ativos. 

Assim, ao aluno devem ser criadas condições que permitam essencialmente a observação, a 

experimentação, o confronto de ideias e a utilização de materiais diversificados, na pesquisa e na 

procura da solução de problemas. 

De acordo com os tópicos que se apresentam, no sentido de harmonizar procedimentos, sugere-

-se que sejam desenvolvidas as seguintes atividades. 
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2.1- Utilização de materiais na sala de aula 

i) manual escolar adotado 

ii) outros manuais escolares; 

iii) suportes visuais (powerpoint; fotografias, filmes; DVD; CD; 

iv) internet; 

v) computador. 

 

2.2- Organização do trabalho 

i) trabalho de grupo-turma; 

ii) trabalho de pares; 

iii) trabalho individual. 

 

2.3- Tipologia do trabalho 

i) exposição oral 

ii) trabalho experimental; 

iii) atividades de pesquisa na internet; 

iv) sínteses orais; 

v) debates sobre tópicos do programa; 

vi) discussão de trabalhos realizados por alunos; 

vii) explicitação dos critérios de avaliação. 

 

2.4- Técnicas e instrumentos de avaliação 

i) testes de resposta aberta; 

ii) testes de resposta fechada; 

iii) testes mistos; 

iv) questionários orais; 

v) relatórios de visitas de estudo. 

 

2.5- Relação pedagógica 

i) ouvir as sugestões dos alunos; 

ii)  esclarecer dúvidas sobre os assuntos tratados; 

iii) estimular a participação dos alunos; 

iv) elogiar o trabalho dos alunos. 
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3- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   

 

Tendo como base as orientações constantes no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de junho, bem 

como as diferentes  conclusões do Conselho Pedagógico e dos Departamentos Curriculares, elaborou-se 

o seguinte desenho curricular. 

 

3.1- Educação Pré-Escolar 

 Consideram-se “Áreas de Conteúdo” como âmbitos de saber, com uma estrutura própria e com 

pertinência sociocultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, 

mas também atitudes e “saber-fazer”.  

 

Quadro I 

Componente Letiva 

25h 

Área de formação pessoal e social 

Área de expressão e comunicação: 
- Domínio das expressões motora, dramática, plástica e musical 
- Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 
- Domínio da matemática 

Área de conhecimento do mundo 

Componente Não Letiva de Estabelecimento 

2h 

Atendimento a Pais/EE 

Supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das AAAF 

Articulação, planificação e organização de projetos/atividades 
Nota: Na educação pré-escolar, poderá ocorrer a sensibilização da língua inglesa, assumindo um caráter 
lúdico e informal. 

 

 

3.1.1- Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

Tem como principal finalidade assegurar o acompanhamento das crianças, tendo em conta as 

necessidades individuais/profissionais dos pais/encarregados de educação.  

Entre outros, têm como objetivos: 

 Envolver as instituições e a comunidade local no desenvolvimento desta componente; 

 Proporcionar atividades complementares relativamente às atividades letivas, proporcionando 

um desenvolvimento harmonioso e equilibrado do desenvolvimento global da criança; 

É da competência da educadora assegurar a supervisão das atividades, nomeadamente ao nível 

da sua programação, acompanhamento e avaliação, pelo menos uma vez por período.  
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3.2- Ensino Básico -1.º Ciclo 

Quadro II 

Horas Componentes do Currículo 

Entre 7-8  h 

C
ur

rí
cu

lo
 o

b
ri

g
at

ó
ri

o
 Português 

Entre 7-8  h Matemática 

2 h Inglês * 

Entre 3—3,5  h Estudo do Meio 

Entre 3—3,5  h Expressões Artísticas e Físico-Motoras 

1,5 h Apoio ao Estudo 

1   h 
Oferta Complementar-Formação Pessoal e Social **/ Línguas 
estrangeiras 

1  h Facultativa *** EMRC  

   
 

2h 
AEC 

Atividade Física e Desportiva 

2h***** ou  3h Atividades Lúdico-Expressivas  

Componente Não Letiva de Estabelecimento 

Até 150 minutos Atendimento a Pais/EE 

*Faz parte integrante do currículo no 3.º e 4.º anos. 
**Na Formação Pessoal e Social devem ser escolhidos um dos seguintes temas: Educação Ambiental; 
Educação para os Valores; e Educação Financeira. Considerando as necessidades da 
turma/ano/estabelecimento identificadas deve ainda ser contemplada a Educação para a Saúde e 
Educação Sexual. 
***Caso a turma não tenha oferta de EMRC, esta será substituída por AEC. 
****Ênfase na expressão oral. 
*****No caso de os alunos optarem por inscrever-se em EMRC. 

 

 

 

 

3.2.1- Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

As Atividades de Enriquecimento Curricular a desenvolver nas escolas do 1.º Ciclo poderão ser, 

de acordo com os recursos e meios existentes, a Atividade Física e Desportiva e Atividades Lúdico-

Expressivas, desenvolvendo-se, por regra, a partir das 15h30. 

É da competência do professor titular de grupo/turma assegurar a supervisão das atividades, 

nomeadamente ao nível do seu acompanhamento. 
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Quadro III 

Atividades (AEC) Competências Conhecimentos e Capacidades a Desenvolver pelas AEC 

Atividade Física e 
Desportiva 

 Promover a elevação do nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas da 
resistência geral, da velocidade de reação simples e complexa, de execução das ações 
motoras básicas e de deslocamento, da flexibilidade, do controlo da postura; 

 Participar com empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de 
atividades, procurando realizar as ações adequadas com correção e oportunidade;  

 Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, compreendendo e aplicando as regras 
combinadas na turma, bem como os princípios de cordialidade e respeito na relação com os 
colegas e professor;  

 Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáteis; 
 Realizar ações motoras básicas de deslocamento no solo;  
 Participar em jogos ajustando a sua iniciativa própria e as qualidades motoras; 
 Realizar habilidades gímnicas básicas no solo e/ou em aparelhos; 
 Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios;  
 Realizar habilidades apropriadas, em percursos na natureza. 

Atividades Lúdico-
Expressivas 

(Música) 

Ouvir e reconhecer sons de diferentes objetos 
 Descobrir e explorar sons do corpo 
 Associar a pulsação ao movimento e as diferentes estímulos sonoros 
 Utilizar sinais convencionai para representar, expressar e comunicar sons fortes e sons fracos 
 Distinguir som agudo, médio e grave 
 Reconhecer e imitar sons de animais, estabelecendo relações de atura (fino e grosso) 
 Identificar os movimentos : rápido, normal e lento 
 -Interpretar e entoar canções didáticas relativas ás épocas festivas 
 Utilizar diversas maneiras de produzir sons com objetos de instrumentos 
 Construir instrumentos utilizando materiais recicláveis 
 Criar e interpretar sequências sonoras: de instrumentos e da natureza 
 Representar graficamente movimentos sonoros ascendentes e descendentes, com 

instrumentos ou objetos 
  Ouvir, identificar e relacionar conjuntos de sons semelhantes e constantes 
 Cantar, dramatizar e acompanhar canções com instrumentos de percussão 
 Participar em atividades de grupo (danças, representações…) 
 Utilizar as potencialidades da voz e do corpo 
 Identificar, entoar e reproduzir a escala pentatónica de Dó 
 Conhecer e utilizar a flauta de bisel 
 Cantar canções alusivas às épocas festivas 
 Reconhecer e experimentar a imitação como recursos musical 
 Conhecer e valorizar diferentes culturas dos povos do mundo 

Oferta 
Complementar 

(Formação Pessoal 
e Social) 

Educação para a 
Cidadania 

 

 Temas para desenvolvimento 
-Educação para os valores; 
-Educação ambiental;  
-Educação financeira. 

Línguas 
Estrangeiras 

 Oferta no âmbito do Programa Viseu Educa 
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3.3- Ensino Básico-2.º Ciclo 

Quadro IV 

       *No final de cada turno 

 

3.4- Ensino Básico-3.º Ciclo 

Quadro V 

 

 

 

Carga horária semanal (45 min.)         

5º Ano 6º Ano Áreas Curriculares Disciplinares 

6 (90+90+90) 6 (90+90+90) Português 

3 (45+45+45) 3 (45+45+45) Inglês 

3 (45+90) 3 (45+90) História e Geografia de Portugal 

6 (90+90+90) 6 (90+90+90) Matemática 

3 (45+90) 3 (45+90) Ciências Naturais 

2 (90) 2 (90) Educação Visual 

2 (90) 2 (90) Educação Tecnológica 

2 (90) 2 (90) Educação Musical 

3 (45+90) 3 (45+90) Educação Física 

30 30 Total 

1 (45) 1 (45) EMRC 

1 (45) 1 (45) Oferta complementar (Formação Pessoal e Social) 

*5(90+90+45) *5(90+90+45) Apoio ao Estudo* 

37 37 TOTAL 

     Carga horária semanal (45    min.)         

7º Ano 8º Ano 9º Ano Áreas Curriculares Disciplinares 

5 (90+90+45) 5 (90+90+45) 5 (90+90+45) Português 
3 (45+45+45) 2 (45+45) 3 (90+45) Língua Estrangeira I - Inglês 
3 (45+90) 3 (45+90) 2 (45+45) Língua Estrangeira II - Espanhol/Francês 

2 (45+45) 3 (45+90) 3 (45+90) História 
3 (45+45+45) 2 (45+45) 3 (45+90) Geografia       

5 (90+90+45) 5 (90+90+45) 5 (90+90+45) Matemática 

3 (45+45+45) 3 (45+45+45) 3 (45+45+45) Ciências Naturais  
3 (45+45+45) 3 (45+45+45) 3 (45+45+45) Ciências Físico-Químicas  

2 (90) 2 (90) 3 (45+90) Educação Visual 
2 (45+45) 2 (45+45) - TIC + Oferta de Escola 

3 (45+90) 3 (45+90) 3 (45+90) Educação Física 

34 33 33 Total 

1 (45) 1 (45) 1 (45) Educação Moral e Religiosa Católicas 

1 (45) 1 (45) 1 (45) Oferta complementar (Formação Pessoal e Social) 

36 35 35 TOTAL 
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3.4.1- Oferta Complementar/Educação para a Saúde e Educação Sexual 

Depois de ouvido o Conselho Pedagógico, foram aprovados os conteúdos a desenvolver na 

Formação Pessoal e Social (oferta complementar) e lecionação da Educação para a Saúde e Educação 

Sexual prevista nas matrizes curriculares do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos, que se desenvolverá da 

seguinte forma: 

Quadro VI 

 

 
Anos 

TEMAS/CONTEÚDOS 

OFICINA DE PROJETO EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL 

  
Pré-Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ºCiclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Temáticas Propostas: 
- Oficina do Teatro; 
- Pequeno Cinema; 
- Oficina da leitura e escrita; 
- Prevenção Rodoviária;  
- Segurança em casa e na escola; 
- Sinais de Trânsito;  
- Meios de transporte. 

 
Referencial de Educação para a Segurança, 
Defesa e a Paz - A Segurança, Defesa e Paz. 

Cada Jardim de Infância articula o PCG (Projeto 
Curricular de Grupo) com o Plano Anual do 
Departamento da Educação Pré-Escolar.  
As áreas trabalhadas são essencialmente a da 
Formação Pessoal e Social; Conhecimento do 
Mundo. 
 Na área da Expressão e Comunicação serão 
trabalhados os domínios: Linguagem Oral e 
Abordagem à Escrita; Educação Artística e o 
subdomínio do Jogo Dramático/Teatro.  
 
Temáticas propostas: 

-Oficina de Teatro; 
-Oficina de Matemática; 
-Prevenção Rodoviária; 
-Oficina de Leitura; 
-Oficina de Escrita; 
-Oficina com TIC; 
-Referencial de Educação para a Segurança, a 
Defesa e a Paz -  A Segurança, Defesa e Paz. Cada 
estabelecimento de ensino, articula/ 
ajusta no âmbito do respetivo PTT, desenvolvendo, 
ao longo do ano, pelo menos um dos temas 
supramencionados. 

 

 
Educação para a Saúde 
O corpo humano – Órgãos internos do corpo humano 
e órgãos dos sentidos 
Higiene corporal  
 
Peças de Teatro sobre segurança ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação alimentar e atividade física Saúde e 
higiene pessoal 
-Sono 
Violência em meio escolar 
-Bullying 
Dimensão ética da sexualidade humana 
-Desenvolvimento afetivo e social 

 Afetos-ser criança 

 A Família 
-O corpo 

 Anatomia e fisiologia 

 Identidade de género 

 Cuidados de higiene 
-Reprodução humana 

 A origem da vida 

 Reprodução e nascimento 
-Prevenção do risco-aproximações abusivas, 
proteção do corpo. 
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO 
SEXUAL 

5.º ano 

 Viver com os outros 
- O Regulamento Interno da Escola 
- Regras, atitudes e valores 
- Funções do delegado e subdelegado de 
turma 

 Comportamentos específicos 
de segurança 

- Acidentes domésticos 
- Educação e Prevenção Rodoviária 
- Segurança na internet 

 Situações de conflito e violência 

 Referencial de Educação para a Segurança, 
a Defesa e a Paz : 

- Tema A -   A Segurança, Defesa e Paz 
- Tema C - A Identidade Nacional no Quadro 
Europeu e Mundial 

 

Educação alimentar e atividade física 
-Regras saudáveis 
Saúde e higiene pessoal 

 Hábitos 

 Saúde oral 
Dimensão ética da sexualidade  
Identidade e sexualidade 

 Autoestima 

 Género 

 Sentimentos, gostos e decisões  

 Sexualidade e relações interpessoais 

 Diversidade e respeito 

 Competências relacionais 
(família, escola, lazer…) 

O corpo sexuado 

 Puberdade: corpo em transformação 

 Imagem corporal 
Prevenção dos maus tratos e das 
aproximações abusivas 

6.º ano 

 O Regulamento Interno da Escola 
 Funções do delegado e subdelegado de 

turma 
 Atitudes e valores 
 Redes sociais: combate à discriminação 
 

 Violência em meio escolar – bullying 
 Adolescência: fase de grandes 

transformações 
 Sexualidade e afetos 

Consumos/comportamentos de risco (tabaco, 
álcool, drogas, …) 

7.º ano 

 O Regulamento Interno da Escola 
 Regras, atitudes e valores 

 Saber Expor 
 Saber Ouvir 
 Saber Ser 

 
 Educação ecológica 
 Referencial de Educação para a Segurança, 

a Defesa e a Paz : 
Tema A – A Segurança, Defesa e Paz (Direitos 
Humanos: fundamentos e regime de proteção e 
promoção mundial) 

Saúde e higiene pessoal 

 Aptidão física, mecanismos 
Dimensão ética da sexualidade humana 
Expressão da sexualidade e diversidade 
 Aptidão física, mecanismos 

Valores para a sexualidade: 
afetos, ternura… 
 Crescimento e maturidade emocional, 

capacidade de lidar com frustrações, 
ansiedades, compromissos, abstinência 
voluntária… 

 A importância das relações humanas: a 
família, os amigos, o lazer, os 
namorados… 

 Culto da assertividade 
 A imagem do eu e dos outros 
 A identidade sexual 

Saúde sexual e reprodutiva: 

 Conhecimento e valorização do corpo em 
transformação 

 A fisiologia geral da resposta sexual 
Humana 

 O ciclo menstrual e ovulatório 
Proteção e prevenção dos maus tratos e das 
aproximações abusivas 
Violência doméstica e namoro. 
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8.º ano 

 O Regulamento Interno da Escola 
 Regras, atitudes e valores 
 Datas importantes de relevância local, 

nacional e internacional 

Saúde e higiene pessoal 
 
Dimensão ética da sexualidade humana 
 
Expressões da sexualidade e diversidade 
 
 Como reagir a pressões, compromissos, 

dependências 
 Papéis sociais 

 
Saúde sexual e reprodutiva 
 Mudanças físicas, psíquicas e sociais 
 Fisiologia geral da reprodução humana: 

ciclo menstrual, mecanismos de controlo de 
natalidade 

 Infeções sexualmente transmissíveis em 
Portugal e no mundo: causas e 
consequências, formas de prevenção 

 
Proteção e prevenção dos maus tratos e das 
aproximações abusivas 
 
Violência doméstica e no namoro  
 

9.º ano 

 Regulamento Interno 
 Educação para o consumo 
 Orientação vocacional e profissional 
 

Dimensão ética da sexualidade humana 
Expressões da sexualidade e diversidade 
 Namoro, compromissos e dependências 
 Abstinência e valores associados 
 Comportamentos de risco 
 A noção de parentalidade saudável e 

responsável 
Saúde sexual e reprodutiva 
 Uso e acessibilidade dos métodos 

contraceptivos e seus mecanismos de ação 
 Taxas e tendências das interrupções 

voluntárias de gravidez, suas sequelas e 
significado 

 Taxas e tendências da maternidade em 
geral e da adolescência em particular 

Proteção e prevenção dos maus tratos e das 
aproximações abusivas 
Violência doméstica e no namoro 

Sugestões de Atividades: 

 Abordagem dos temas da educação para a cidadania, para a saúde e educação sexual. 

 Conversa sobre os problemas e ansiedades dos alunos. 

 Debate sobre assuntos do interesse dos alunos e adequados ao seu nível etário. 

 Resolução de conflitos surgidos na turma.  

 Tratamento de assuntos burocráticos da direção de turma.  

 Reflexão acerca do comportamento e aproveitamento da turma. 

 Desenvolvimento de estratégias para um melhor estudo. 

Resolução de situações problemáticas diversas. 
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3.4.2- Disciplinas de Oferta de Escola/Complementar  

O Conselho Pedagógico estabeleceu como disciplinas para a área de Oferta de Escola a Oficina de 

Teatro, a Oficina de Pintura, a Educação Tecnológica e Ensino da Música, e para Oferta Complementar a área de 

Formação Pessoal e Social cujos currículos serão divulgados na página eletrónica do agrupamento no início de 

cada ano letivo. 

 

3.5- Critérios gerais de avaliação 

Os critérios de avaliação que se apresentam constituem os referenciais comuns para o 

Agrupamento de Escolas Viseu Norte.  

Estes critérios gerais operacionalizam-se em critérios específicos das disciplinas ou áreas 

definidos nos departamentos curriculares e subordinam-se aos seguintes princípios orientadores: 

1. A avaliação articula-se com o currículo e constitui um elemento de referência que reforça a 

sistematização do que se ensina e do que se aprende. Constitui, assim, um processo 

regulador do ensino e da aprendizagem, orienta o percurso escolar e possibilita a aferição do 

grau de cumprimento das metas curriculares. 

2. A avaliação tem uma incidência nos resultados, promovendo o rigor e a certificação dos 

conhecimentos adquiridos, e valoriza também as capacidades desenvolvidas pelos alunos, a 

melhoria das relações interpessoais e a assimilação de valores assumidos como 

fundamentais. 

3. A avaliação tem em vista a promoção do sucesso escolar, o cumprimento da escolaridade 

obrigatória e a inclusão da diversidade. 

4. A avaliação assume uma lógica de ciclo, visa facilitar a integração escolar do aluno, a 

aplicação de medidas pedagógicas adequadas às suas características e à aprendizagem a 

desenvolver e permite uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação 

do percurso escolar e educativo do aluno. 

5. A avaliação deve integrar a partilha de informação entre os principais agentes envolvidos no 

processo educativo. 

O quadro VII que a seguir se apresenta, identifica a ponderação de cada domínio na  avaliação 

dos alunos. 

 

Quadro VII 

Critérios Gerais de Avaliação 

Os critérios de avaliação que se apresentam constituem os referenciais comuns para o 

Agrupamento de Escolas Viseu Norte. 
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Estes critérios gerais operacionalizam-se em critérios específicos das disciplinas ou áreas 

definidos nos departamentos curriculares e subordinam-se aos seguintes princípios orientadores: 

1- A avaliação articula-se com o currículo e constitui um elemento de referência que reforça a 

sistematização do que se ensina e do que se aprende. Constitui, assim, um processo regulador do 

ensino e da aprendizagem, orienta o percurso escolar e possibilita a aferição do grau de cumprimento 

das metas curriculares. 

2- A avaliação tem uma incidência nos resultados, promovendo o rigor e a certificação dos 

conhecimentos adquiridos, mas também valoriza as capacidades desenvolvidas pelos alunos, a melhoria 

das relações interpessoais e a assimilação de valores assumidos como fundamentais. 

3- A avaliação tem em vista a promoção do sucesso escolar, o cumprimento da escolaridade 

obrigatória e a inclusão da diversidade. 

4- A avaliação assume uma lógica de ciclo, visa facilitar a integração escolar do aluno, a 

aplicação de medidas pedagógicas adequadas às suas características e à aprendizagem a desenvolver e 

permite uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do percurso escolar e 

educativo do aluno. 

5- A avaliação deve integrar a partilha de informação entre os principais agentes envolvidos no 

processo educativo. 

 

 
 
 
 

Conhecimentos e Capacidades 
 
 
  

 
 
 

75% 

 Aprendizagens curriculares 
• Operacionalização:  
- testes de avaliação; 

- trabalhos individuais/grupo; 

-intervenção/participação em contexto 
escolar    

20% a 75% (*) A aplicar a alunos CEI, abrangidos pelo 
art.º 21.º do Dec-Lei n.º 3/2008, de 07/01. 

 
 
 
 
 

Relações interpessoais e Valores 

 
 
 
 

25% 

 Cumprimento de regras 

 Cumprimento de tarefas 

 Sentido de responsabilidade 

 Cooperação / solidariedade 

 Empenho / iniciativa 

• Operacionalização:  
- observação / registos 

25% a 80% (*) A aplicar a alunos CEI, abrangidos pelo 
art.º 21.º do Dec-Lei n.º 3/2008, de 07/01. 

 (*) Cada docente/disciplina define o valor percentual no intervalo expresso. 
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3.5.1- Critérios Gerais de Avaliação por Disciplina  

No início de cada ano letivo, o Conselho Pedagógico, partindo dos Objetivos Gerais de 

Avaliação, aprova os objetivos gerais de avaliação por disciplina, que serão divulgados na página 

eletrónica do Agrupamento e dados a conhecer aos encarregados de educação. 

 

3.5.2- Critérios de transição dos alunos nos anos não terminais de ciclo. 

No Conselho Pedagógico foram aprovados os critérios de transição para os anos não terminais de 

ciclo, a seguir apresentados, constituindo-se como referenciais comuns a vigorarem no Agrupamento de 

Escolas Viseu Norte. 

I – No 1º CEB, nos 2.º e 3.º anos de escolaridade, o aluno não progride e obtém a menção de 

não transitou, sempre que: 

a) Obtenha simultaneamente menção de não satisfaz nas disciplinas de Português e de 

Matemática; 

b) Obtenha menção de não satisfaz em Português ou em Matemática e simultaneamente menção 

não satisfatória nas outras disciplinas. 

II  –  Nos  2º  e 3º  ciclos, nos 5.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade, o aluno não progride e 

obtém a menção de  não transitou: 

a) Sempre que obtenha simultaneamente nível inferior a três a Português, Matemática e outra 

disciplina; 

b) Sempre que obtenha quatro ou mais níveis inferiores a três. 

 

3.6- Organização das Atividades de Articulação 

3.6.1- Articulação Curricular Vertical 

Quadro VIII 

ÓRGÃOS OBJETIVOS PERIODICIDADE 

Reuniões de: 

Coordenadores de 

Departamento/ Representantes 

Grupo Recrutamento/ 

Coordenadores de ano 1.º Ciclo 

 Analisar as competências desenvolvidas e a desenvolver   

 Articular conteúdos   

 Refletir acerca dos resultados escolares 

 Harmonizar estratégias de atuação 

 Partilhar material pedagógico  

 Articular as atividades previstas no PAA 

 

 

1/2 vezes por 

período 

Reuniões de: 

Docentes do 1.º Ciclo/ Pré-

escolar 

 Analisar as competências desenvolvidas e a desenvolver 

nas diferentes áreas de conteúdo 

 Articular conteúdos   

No final de cada 

período 
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 Refletir acerca dos resultados escolares 

 Harmonizar estratégias de atuação  

 Articular as atividades previstas no PAA 

 Caraterizar o contexto sócio educativo das crianças que 

transitam de nível de ensino 

Reuniões de: 

Docentes do 1.º Ciclo/2.º Ciclo 

(Mat. e LP) e Professores 

Titulares do 4.º ano/Dt 5.º ano) 

 Analisar as competências desenvolvidas e a desenvolver   

 Articular conteúdos  

 Refletir acerca dos resultados escolares 

 Harmonizar estratégias de atuação  

 Caracterizar os contextos socio-económicos dos discentes  

 Sugerir estratégias de organização das turmas 

 Apresentar informações acerca do 

comportamento/aproveitamento 

No final de cada 

ano letivo 

Reuniões de: 

Docentes do 2.ºCiclo/ AEC 

 Concertar metodologias/estratégias 

 Planificar atividades 

 Articular programa  

 Uniformizar nomenclaturas 

 Apresentar técnicas e materiais 

No início do ano 

letivo e no final de 

cada período  

 

 

3.6.2-Articulação Curricular Horizontal 

Quadro IX 

ÓRGÃOS ASSUNTOS/OBJETIVOS PERIODICIDADE 

Reuniões de  

Departamento Curricular 

 

 Apresentar propostas para elaboração do PEA,PE, 

RI, PAA 

 Planificar as atividades a desenvolver 

 Refletir acerca dos pontos fortes e fracos do PEA 

 Monitorizar os critérios gerais de avaliação 

 Refletir sobre as práticas pedagógicas 

 Discutir metodologias/estratégias de atuação 

2 vezes por período 

Reuniões de: 

Coordenador  

Departamento/Representantes 

do Grupo Recrutamento 

 

 Elaborar as planificações 

 Elaborar testes de diagnóstico, fichas informativas e 

formativas, de acordo com trabalho plural e partilhado 

 Monitorizar as planificações e critérios de avaliação 

 Harmonizar   

No início e no final de 

cada período letivo e, 

sempre que necessário, 

após as reuniões do CP 
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Grupo de Recrutamento das 

disciplinas de Português e 

Matemática 

 Elaborar Planos de melhoria a Português e 

Matemática, que contemplem: 

  Reflexões sobre as  práticas pedagógicas 

 Articulação / Harmonização de estratégias de atuação  

 Planificação atividades 

Semanalmente 

(monitorização) 

Reuniões do  

Coordenador Departamento 

Educação Especial e SPO 

 Articular com os SPO 

 Analisar as estratégias e metodologias utilizadas 

 Encaminhar os alunos para cursos profissionalizantes 

 Avaliar as medidas de regime educativo especial 

 Articular com a comunidade educativa  

No início e no final do 

ano letivo ou sempre que 

se justificar 

 

Reuniões de supervisão entre 

docentes do Pré-Escolar/ 

AAAF/Instituições  

 Programar as atividades no início de cada período 

letivo 

 Avaliar as atividades realizadas 

No início e no final de 

cada período letivo 

Reuniões entre docentes do 

1.º Ciclo/Docentes AEC 

 Planificar as atividades no início de cada período 

letivo 

 Avaliar as atividades realizadas 

 Refletir sobre as práticas pedagógicas 

Mensalmente 

Reuniões entre docentes 

AEC/Coordenadores de 

Departamento 

 Avaliar as atividades realizadas 

 Refletir sobre as práticas pedagógicas 

Final de cada período 

 

3.6.3- Coordenação Pedagógica 

Quadro X 

ÓRGÃOS ASSUNTOS/OBJETIVOS PERIODICIDADE 

Conselhos de 

Turma  

 Realizar a avaliação de diagnóstico, intercalar e sumativa 

 Elaborar o PTT, valorizando processos de articulação curricular e 

pedagógica 

 Referir contactos com os EE 

 

De acordo com a 

legislação em vigor e com 

as necessidades das 

turmas 

Conselho de 

Diretores de 

Turma 

 Aferir procedimento de atuação, no âmbito dos conselhos de 

turma 

 Apresentar propostas de atuação, no âmbito da articulação 

curricular/coordenação pedagógica, nos órgãos competentes 

(Conselho Pedagógico e Conselhos de Turma) 

De acordo com o 

regimento do CDT 

Reuniões entre 

docentes do 1.º 

 Realizar a avaliação de diagnóstico, intercalar e sumativa No final de cada período 
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Ciclo/Docentes 

AEC 

 Elaborar o PTT, valorizando processos de articulação curricular e 

pedagógica 

 Elaborar o PTT, valorizando processos de articulação curricular e 

pedagógica 

 Referir contactos com os EE 

 

 

 

3.7- Organização das Turmas/Horários  

3.7.1- Mancha Horária do Agrupamento 

3.7.1.1- Mancha Horária da Educação Pré-Escolar 

Quadro XI 

Período Tempos Ocupação 

Manhã 
08.00 09.00 AAAF a) 
09.00 12.00  Atividade letiva 
12.00 13.30 Almoço 

Tarde 
13.30 15.30 Atividade letiva 

15.30 17:30/19.00 AAAF a) 
a) O horário das AAAF é em função das necessidades das famílias. 

 

 

 

 

3.7.1.2- Mancha Horária do 1.º Ciclo EB 

 

Quadro XII 

Período Tempos letivos Ocupação 

Manhã 

09.00 10.30  Atividade letiva 
10.30 11.00 Intervalo 
11.00 12.30 Atividade letiva 
12.30 14.00 Almoço 

Tarde 

14.00 15.30/16:00* Atividade letiva 

15.30/16:00* 16.00/16:30* Intervalo 

16.00/16:30* 17.30  
Actividades de Enriquecimento Curricular 
Prolongamento de horário/ C. Apoio à família 

* Turmas que integrem alunos do 3º e 4º ano 
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3.7.1.3- Mancha Horária dos 2.º e 3.º Ciclos (Escola Básica D. Duarte) 

 

Quadro XIII 

Período Tempos letivos Ocupação 
 
 
Manhã 

07.30 08.30 Receção alunos 
08.30 10.00 Atividade letiva 
10.00 10.20 Intervalo 
10.20 11.50 Atividade letiva 
11.50 12.00 Intervalo 
12.00 13.30 Atividade letiva (Almoço) 

Tarde 

a) 13.30 14.30 Atividade letiva (Almoço) 

14.30 15.15 Atividade Letiva 
15.15 15.30 Intervalo 
15.30 16.15 Atividade letiva 
16.15 17.00 Atividade letiva b) 

a) A tarde de quarta-feira destina-se, preferencialmente, ao desenvolvimento de atividades de 

Desporto Escolar, de Coordenação Pedagógica e Articulação Curricular; 

b) Além das atividades letivas, a escola oferece também outras atividades de enriquecimento 

curricular: APP; Aulas de Recuperação; Sala de Estudo; Clubes; Desporto Escolar. 

 

3.7.1.4- Mancha Horária do 2.º e 3.º Ciclos (Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão) 

 

Quadro XIV 

Período Tempos letivos Ocupação 
 
 
Manhã 

07.45 08.15 Receção de alunos 
08.15 09.45 Atividade letiva 
09.45 10.00 Intervalo 
10.00 11.30 Atividade letiva 
11.30 11.40 Intervalo 
11.40 13.10 Atividade letiva (Almoço) 

Tarde 

a) 13.10 13.25 Intervalo (Almoço) 

13.25 14.55 Atividade letiva 
14.55 15.05 Intervalo 
15.05 16.35 Atividade letiva 
16.35 16.45 Intervalo 

 16.45 18.15 Atividade letiva b) 

a) A tarde de quarta-feira, destina-se, preferencialmente, ao desenvolvimento de atividades de 

Deporto Escolar e de Coordenação Pedagógica e Articulação Curricular; 



Página 22 de 41 
 

b) Além das atividades letivas, a escola oferece também outras atividades de enriquecimento 

curricular: APP; Aulas de Recuperação; Aprender+; Clubes; Desporto Escolar. 

 

3.8- Critérios para a Elaboração dos Horários  

O Conselho Geral, no âmbito das suas competências, emite parecer sobre os critérios gerais a 

definir pelo Conselho Pedagógico em matéria de organização de horários. 

Critérios gerais de organização dos horários. 

1- Hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento das atividades letivas 

(manhã e tarde): 

a) Na educação pré-escolar, as atividades letivas iniciam-se às 9.00 horas e terminam às 15.30 

horas. A partir das 15.30 horas, têm início as AAAF, atividades de animação de apoio à família, que, na 

generalidade, se estendem para além das 17.30 horas, consoante as necessidades das famílias; 

b) No 1.º ciclo, as aulas iniciam-se às 9.00 horas e terminam às 17.30 horas, ficando à 

responsabilidade dos encarregados de educação a organização de um horário diferente (por exemplo, 

entrar mais cedo/sair mais tarde...); 

c) No 2.º e 3.º ciclos: 

i)D. Duarte, período letivo, início às 8.30 e termo às 17.00 horas; 

ii) Dr. Azeredo Perdigão, período letivo, início às 8.15 e termo às 18.15 horas;  

iii) Manter os tempos letivos de 45 minutos. 

2- Distribuição dos tempos letivos: concentração máxima das atividades letivas da turma num 

só turno do dia (manhã ou tarde); 

3- Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia: hora de 

almoço de 2 tempos, no máximo; 

4- Distribuição dos tempos de disciplinas cuja carga letiva se distribui por três ou menos dias da 

semana: sempre que possível, evitar a lecionação em dias consecutivos, quando a carga horária é de 2 

tempos (45+45) e intercalar um dos tempos quando a carga horária tiver mais de 3 tempos (p. ex: 

45+45+45); 

5- Distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de línguas estrangeiras e 

educação física: não marcar em dias consecutivos, exceto quando a disciplina tiver mais de 2 

tempos/blocos semanais; 

6- Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas, resultante 

das ausências dos docentes: será comunicado aos EE via caderneta escolar; 

7- Distribuição dos apoios educativos a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu 

horário semanal: por regra, estes devem ser colocados em posição marginal e no final do dia e/ou no 

intervalo de almoço, quando este tiver mais do que uma hora / 60 minutos. O Apoio ao Estudo (AE) no 2.º 
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ciclo será lecionado ao longo de 3 dias (90+90+45) da semana, com reforço, preferencial, das áreas 

curriculares de Português; Inglês; Matemática e também Métodos de Estudo. Sempre que necessário, 

podem juntar-se alunos de diferentes turmas, preferencialmente, até 10 alunos; 

8- Desdobramento das CN/FQ: quando o n.º de alunos for igual ou superior a 20, deve 

funcionar para cada turno semanalmente nas 2 disciplinas, desdobrando num dos blocos semanais; 

9- Distribuição dos tempos de redução, preferencialmente, na componente não letiva (n.º 3 do 

82.º do ECD) para o exercício de cargos e funções pedagógicas: 

a) Coordenador de Departamento- 4 a 6 tempos; 

b) Coordenador de Projetos – 4  tempos; 

c) Coordenador de DT – 4 a 6 tempos para cada coordenador de ciclo; 

d) Coordenador PES- até 4 tempos; 

e) Professor tutor- 4 tempos para cada grupo de 10 alunos (Para o acompanhamento do grupo 

de alunos referido, devem ser previstos tempos comuns para a intervenção do professor tutor); 

f) DT- até 4 tempos; 

g) Representante do grupo recrutamento e coordenador de ano - 2 tempos; 

h) Clubes/projetos- 2 a 3 tempos; 

i) Coordenador Técnico e/ou Coordenador Adjunto do Clube do Desporto Escolar- 2 tempos; 

j) Professor com atividades de Nível 1- 2 tempos 

k) Professor com atividades de Nível 2- 2 tempos para acompanhar os alunos nas competições 

do DE. 

l) Outros, a definir no âmbito da distribuição de serviço: Assessores do Coordenador de 

Departamento (1 tempo da componente não letiva). 

m) Plano de Ação Estratégica: 

MEDIDA 1 (1.º, 2º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos) - 2 horas de redução para: 4 professores do GR 230; 2  do GR 

510; e 2 do GR 520 

MEDIDA 2 - até 125 horas semanais para apoio/coadjuvação em sala de aula, no 1.º e 2.º  anos, para 

reforço das aprendizagens essenciais na leitura e na escrita; 

MEDIDA 3 (7.º e 8.º anos): (i) coadjuvação na disciplina de Inglês e francês (1 tempo por semana); (ii) 

aulas de recuperação/grupos de nível com 6/8 alunos (2 tempos- Português e Matemática); (iii) reforço 

da articulação curricular, nas disciplinas com maior impacto na taxa de retenção dos alunos 

(preferencialmente nas disciplinas de Português, Matemática, Inglês, Francês e Físico-Química); (iv) 

serão afetos, até 2 tempos, para articulação pedagógica, nas disciplinas de Matemática e Português; 

MEDIDA 4 - A implementação da medida depende da disponibilização dos técnicos solicitados no PAE. 
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10- Componente não letiva: o diretor estabelece o tempo mínimo a incluir na Componente de 

estabelecimento de cada docente de todos os níveis de ensino, desde que não ultrapasse os 150 

minutos (de 1 a 3 tempos nos 2.º e 3.º ciclos), contando que: 

a) Fiquem asseguradas as necessidades de acompanhamento pedagógico e disciplinar dos 

alunos; 

b) Sejam realizadas as atividades educativas que se mostrem necessárias à plena ocupação 

dos alunos durante o período de permanência no estabelecimento escolar; 

c) Sejam asseguradas as atividades atribuídas à equipa TIC. 

d) No 2.º e 3.º ciclos, a componente não letiva será constituída até 3 tempos. No caso dos  

docentes dos 2.º e  3.º ciclo que lecionam nas duas escolas, sempre que possível, ser-lhes-ão atribuídos 

até 2 tempos para deslocações. 

11- A componente letiva a constar no horário semanal de cada docente encontra-se fixada no 

artigo 77.º do ECD, considerando-se que está completa quando totalizar 25 horas semanais, no caso do 

pessoal docente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, ou 22 horas semanais (1100 

minutos), no caso do pessoal dos restantes ciclos e níveis de ensino, incluindo a educação especial: 

a) A distribuição do serviço docente tem por finalidade assegurar o serviço letivo decorrente 

das horas letivas dos grupos e turmas existentes na escola e garantir as condições para a 

implementação de medidas de promoção do sucesso educativo ou outras atividades que promovam a 

formação integral dos alunos 

b) Sem prejuízo do disposto no número anterior; 

           i) A imputação de horas à componente letiva para desenvolvimento do desporto escolar será 

objeto de despacho do membro do Governo responsável pela área da educação; 

12- Colocação dos docentes do Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, a partir da lista graduada para 

indicação do grupo/turma/escola. No caso de encerramento de escolas, aos docentes que lecionam no 

Pré-escolar/1.º Ciclo, ser-lhe-á distribuído serviço letivo, ocupando o lugar do docente que se encontra 

em último lugar da lista graduada, tendo em vista assegurar a continuidade pedagógica nos restantes 

grupos/turmas/escolas; 

13- Assessorias ao Diretor- Assessoria técnico-pedagógica (na área da informática); 

14- Para a lecionação da disciplina de Português do 2.º ciclo, são afetados os docentes 

pertencentes ao grupo de recrutamento 210. As horas sobrantes de Português deverão ser atribuídas 

aos docentes dos grupos 200 (HGP) e 220 (Inglês), com respeito pela posição na lista graduada, no 

conjunto dos dois grupos, depois de esgotadas as horas de História e Geografia de Portugal e de Inglês. 

Ressalva-se a situação de eventual ausência de componente letiva num dos três grupos de recrutamento 

referidos. Neste caso, a distribuição de serviço terá em conta a lista graduada do conjunto dos docentes 

dos três grupos de recrutamento. 
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15- Educação Especial: Sempre que possível, colocar 2 docentes em cada Unidade de Ensino 

Estruturado e de Multideficiência e, em média, 1 docente para cada 8/10 alunos apoiados; 

16- Oferta Complementar: Formação Pessoal e Social, que será lecionada, preferencialmente, 

pelo Diretor de Turma. Na sua impossibilidade, por docentes pertencentes ao Conselho de Turma. 

17- Oferta de Escola no presente ano letivo: Espanhol e Francês, nas línguas  e Oficina de 

Teatro  e  Pintura,  Educação Tecnológica e Ensino da Música ; 

18- Os tempos letivos sobrantes são ocupados de acordo com o normativo; 

                 19- A oferta das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) depende da formação e perfil 

do corpo docente disponível para assegurar, tendo como objetivo otimizar o preenchimento da 

componente letiva dos docentes dos quadros. Propõe-se o desenvolvimento das seguintes atividades: 

atividade física e desportiva e atividades lúdico-expressivas, na área da música. Havendo 

necessidade, recorrer-se-á à contratação de técnicos nas referidas áreas, desenvolvendo-se as 

atividades, preferencialmente, a partir das 15h30. 

                   20- Se possível, as atividades letivas, às quartas e sextas--feiras, na escola Dr. Azeredo 

Perdigão, terminam às 17h30. Na escola D. Duarte não haverá atividades letivas às quartas-feiras à 

tarde. 

21-Identificação dos alunos CEI, de acordo com o previsto na portaria n.º 201-C/2015, de 10 

de julho (vai ser revogada). A carga horária dos referidos alunos poderá ser inferior à prevista, na 

escola, para o nível de ensino que o aluno frequenta. São consideradas na componente as seguintes 

disciplinas: Português, Matemática, Língua Estrangeira, Educação Física e Oferta de Escola.  

 

3.8.1- Critérios para a Distribuição do Serviço Docente 

a) Preferencialmente, dar continuidade do grupo/turma.  

a) A lecionação das disciplinas de Matemática e de Português no 6.º e 9.º anos deve ficar a 

cargo, preferencialmente, dos docentes do quadro de Agrupamento;  

b) A permuta da lecionação nas disciplinas de Matemática e Português, do 1.º ciclo, entre pares 

de professores do mesmo estabelecimento de ensino. 

c) Redução do número de docentes por Conselho de Turma; 

d) Na distribuição do serviço docente em apoio educativo no 1.º ciclo, ter em consideração as 

informações das educadoras. 

 

3.8.2- Critérios para Designação de Diretores de Turma 

1- Capacidade de promover dinâmicas de envolvimento e corresponsabilização de professores, 

alunos e pais no processo de ensino-aprendizagem; 
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2- Preferencialmente, deve pertencer ao quadro de escola/agrupamento/zona pedagógica e 

lecionar, no agrupamento, há pelo menos um ano;  

3- Preferencialmente, continuidade do cargo da direção de turma (exceto 5º e 7º anos). 

 

 

4- ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

 

Pretende-se, com as atividades de promoção de sucesso escolar, proporcionar a todos os 

alunos, incluindo aqueles que revelem mais dificuldades de aprendizagem, em especial os discentes 

sujeitos a planos acompanhamento individual ou os que evidenciem potencialidades para níveis mais 

elevados de desenvolvimento, o apoio pedagógico personalizado que se mostre necessário e adequado. 

Todos os docentes, independentemente do nível de ensino que lecionam, podem ser indicados 

para a lecionação de apoios educativos.  

Devem considerar-se atividades de promoção do sucesso escolar: 

a) Oferta complementar dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos; 

b) Apoio ao Estudo (1.º e 2.º Ciclos); 

c) Medidas de Apoio Educativo: Apoio Pedagógico Personalizado, Aulas de Recuperação, 

Aprende+/Sala de Estudo, DT_Alunos/Tutorias, Apoio a alunos com NEE/CEI, OPTE/ 

acompanhamento de alunos na Biblioteca; Assessorias/Coadjuvação e dinamização de   

Clubes; 

d) Consideram-se Projetos em Desenvolvimento: Educação para a Saúde, Desporto Escolar, 

Parlamento dos Jovens, Canguru Matemático e Viseu Educa. 

4.1- Apoio ao Estudo 

O AE visa garantir a aquisição, consolidação da aprendizagem consagrada no currículo do 

ensino básico. Devem ser aplicadas medidas de apoio ao estudo, nos 1.º e 2.º ciclos, preferencialmente 

nas áreas disciplinares de Matemática, Português e Inglês, bem como no desenvolvimento de atividades 

de caráter transversal às diferentes áreas curriculares. 

 

4.2- Apoio Pedagógico Personalizado 

O Apoio Pedagógico Personalizado destina-se a todos os alunos com Necessidades Educativas 

Especiais de caráter permanente, abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, 7 de janeiro. 

 

4.3- Aulas de Recuperação 

No final de cada ano letivo, são indicados para aulas de recuperação os alunos que revelaram 

mais dificuldades em disciplinas estruturantes, de acordo com os recursos humanos existentes.  
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Os alunos que progrediram para o 2.º ou 3.º ciclos com classificação final inferior a 3 a Português 

ou a Matemática no ano escolar anterior serão propostos para aulas de recuperação. 

 

 

 

4.4- Aprende + 

Sempre que possível, haverá docentes de Português, Matemática e Línguas Estrangeiras, que 

prestarão apoio aberto aos alunos que assim o manifestem. 

 
 
4.5- Apoio Tutorial Específico 

O apoio tutorial específico é uma medida de promoção do sucesso educativo destinado aos 

alunos do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico que ao longo do seu percurso escolar acumulem duas ou 

mais retenções. 

 
A- Conselho de Professores Tutores  

Composição 

a) É composto pelo conjunto dos Professores Tutores do Agrupamento. 

b) O Coordenador dos Professores Tutores é designado pelo Diretor, pelo período de um ano letivo, 

considerando a sua competência em orientação educativa ou coordenação pedagógica. 

B- Competências do Coordenador dos Professores Tutores 
a) Compete coordenar e ajustar os programas desenhados para os alunos que usufruem de 

acompanhamento. No âmbito do Projeto Educativo, deve articular linhas comuns de ação, com os outros 

tutores. 

b) Divulgar junto dos Professores Tutores, toda a informação necessária ao adequado desenvolvimento 

das suas competências;  

c) Convocar, coordenar e presidir às reuniões de Professores Tutores;  

d) Planificar, em colaboração com o conselho de Professores Tutores, as atividades a desenvolver 

anualmente;  

e) Colaborar com os professores tutores na elaboração dos PAT (Plano de Ação Tutorial);  

f) Monitorizar a aplicação dos PAT;  

g) Identificar necessidades de formação no âmbito da tutoria;  

h) Desencadear mecanismos de formação e apoio aos tutores e a outros docentes do Agrupamento;  

i) Apresentar ao Conselho Pedagógico um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.  

j) Representar o Conselho de Professores Tutores na Equipa Multidisciplinar. 

Funcionamento  
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a) O Conselho reúne, ordinariamente no início do ano letivo e no final de cada período, e, 

extraordinariamente, sempre que se considere necessário. As reuniões têm duração máxima de duas 

horas.  

b) As convocatórias das reuniões ordinárias e extraordinárias serão afixadas com a antecedência de 48 

horas.  

c) As reuniões serão secretariadas, rotativamente, pelos Professores Tutores. As atas serão arquivadas 

no respetivo dossiê, depois de lidas e aprovadas.   

Professor Tutor 
Competências  
Ao professor tutor compete: 

a) Reunir com os alunos que acompanha; 

b) Acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno do grupo tutorial; 

c) Facilitar a integração do aluno na turma e na escola; 

d) Apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de hábitos de estudo e de 

rotinas de trabalho; 

e) Proporcionar ao aluno uma orientação educativa adequada a nível pessoal, escolar e profissional, de 

acordo com as aptidões, necessidades e interesses que manifeste; 

f) Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais; 

g) Envolver a família no processo educativo do aluno; 

h) Elaborar o Plano de Ação Tutorial (PAT), que planifica o trabalho a desenvolver, implicando os alunos, 

professores e famílias. 

h) Reunir com o diretor de turma para analisar as dificuldades e os planos de trabalho destes alunos. 

 

Âmbito de intervenção  

1- Cada professor tutor acompanha um grupo de 10 alunos. 

2- Para o acompanhamento do grupo de alunos referido no número anterior, são atribuídas ao professor 

tutor quatro horas semanais, da componente letiva. 

3- Os horários das turmas com alunos em situação de tutoria devem prever tempos comuns para a 

intervenção do professor tutor. 

 
Perfil do Professor Tutor 
A figura do professor tutor deve ser entendida como a de um profissional que possa atender aos 

problemas dos alunos, com capacidade de criar laços de afetividade (empatia) com os alunos e, se 

necessário, com as famílias.  

A sua designação pelo Diretor do Agrupamento deverá ter em conta os seguintes aspetos:  



Página 29 de 41 
 

a) Ser docente profissionalizado com experiência pedagógica, preferencialmente, a exercer o cargo de 

diretor de turma; 

b) Ter conhecimento da escola e do contexto envolvente;  

c) Ter facilidade em se relacionar, nomeadamente com os alunos e respetivas famílias; 

d) Ter capacidade de negociar e mediar em diferentes situações e conflitos;  

e) Ter capacidade de trabalhar em equipa;  

f) Ser coerente, flexível e persistente;  

g) Acreditar nas capacidades do aluno a seu cargo para resolver os conflitos e o ajudar a evoluir 

adequadamente;  

h) Ter capacidade para proporcionar experiências enriquecedoras e gratificantes para os alunos;  

i) Ser capaz de criar pontes com a comunidade enquadrando, caso necessário, apoio externo.  

 

Funções do Professor Tutor  

Constituem funções privilegiadas do professor tutor:  

a) Aplicar questionários / outras metodologias de análise que propiciem um conhecimento aprofundado 

das características próprias dos alunos; 

b) Facilitar a integração do aluno na escola e na turma fomentando a sua participação nas atividades; 

c) Acompanhar de forma individualizada o processo educativo do aluno; 

d) Aconselhar e orientar no estudo e nas tarefas escolares;  

e) Atender às dificuldades de aprendizagem dos alunos para propor, sempre que necessário, eventuais 

ajustes ao Plano de Trabalho de Turma;  

f) Articular com o Diretor de Turma as atividades educativas necessárias à integração do tutorando; 

g) Trabalhar de modo direto e personalizado com os alunos que manifestem um baixo nível de 

autoestima ou dificuldade em atingirem os objetivos definidos; 

h) Esclarecer os alunos sobre as suas possibilidades educativas e os percursos de educação e formação 

disponíveis; 

i) Contribuir para o sucesso educativo e para a diminuição do abandono escolar, conforme previsto no 

Projeto Educativo do Agrupamento;  

j) Facilitar a cooperação educativa entre o Diretor de Turma e os pais / encarregados de educação dos 

alunos; 

k) Procurar implicar os pais e encarregados de educação em atividades de controlo do trabalho escolar e 

de integração e orientação dos seus educandos; 

l) Informar, sempre que solicitado, os pais/encarregados de educação, o conselho de turma e os alunos 

sobre as atividades desenvolvidas;  
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m) Desenvolver a ação tutorial de forma articulada, quer com a família, com o DT e com o conselho de 

professores tutores.  

n) Elaborar relatórios periódicos – um por período – sobre os resultados da ação de tutoria, a serem 

entregues ao DT e ao conselho de professores tutores. 

 

 

4.6- DT – Alunos 

Os Diretores de Turma, nesta hora semanal, procurarão criar um espaço para os alunos exporem 

os seus problemas e ansiedades, debaterem assuntos do seu interesse e adequados ao seu nível etário, 

tendo como objetivos: (i) a integração; (ii) o bem-estar; (iii) o fortalecimento da coesão do grupo turma; 

(iv) o sucesso pessoal e educativo dos alunos. Esta hora deve ser utilizada de forma flexível, de acordo 

com as necessidades dos alunos e do Diretor de Turma. 

 

4.7- Coadjuvação 

Sempre que possível, podem ser indicados docentes para desenvolverem atividades de 

coadjuvação, valorizando-se as experiências e as práticas colaborativas que conduzem à melhoria do 

ensino. 

 

4.8- Sala de Estudo  

Por definição Sala de Estudo (SE) entende-se um espaço adequado, funcionando fora do 

horário curricular dos alunos e no qual usufruem de um reforço de apoio pedagógico ministrado por 

docentes nomeados para o efeito. 

Tem por finalidade alargar a oferta de atividades de apoio e de enriquecimento curricular dos 

alunos. 

Pretende-se, com a sala de estudo, atingir os seguintes objetivos: incrementar os índices de 

sucesso; aperfeiçoar métodos de trabalho e estudo, suprir insuficiências e aprofundar aprendizagens e 

consolidar rotinas de trabalho. 

Como estratégias pretende-se mobilizar e comprometer todos os intervenientes (Conselho de 

Turma, docentes SE, alunos, encarregados de educação, pessoal não docente, entre outros) no 

processo, através do trabalho colaborativo /cooperativo, aproveitando práticas mais consequentes 

anteriores, com abertura e indução de boas inovações/adaptações partilhadas. 

Devem frequentar a sala de estudo os alunos sinalizados com plano de acompanhamento 

individual; alunos que revelem muitas dificuldades ao nível do processo ensino-aprendizagem; outros 

discentes, a indicar pelo Conselho de Turma, ou que por livre iniciativa própria o desejem, desde que não 

prejudiquem o normal funcionamento das atividades. 
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Na reunião de Conselho de Turma, a respetiva equipa educativa propõe os alunos que devem 

frequentar as salas de estudo, com base numa avaliação de diagnóstico e das dificuldades sentidas no 

ano letivo anterior. Com base nesta avaliação, são definidas competências/conteúdos/conhecimentos 

que o (s) discente (s) deverá(ão) adquirir, tendo em vista o seu sucesso educativo, as quais deverão 

constar na caderneta escolar pessoal de cada um dos alunos que servirá de suporte ao trabalho a 

desenvolver pelo professor SE, para os alunos registarem, diariamente, as atividades realizadas 

(sumário). Recapitulação de aprendizagens anteriores; atividades de âmbito transversal, entre outras, 

podem ser exemplos do trabalho a desenvolver pelos docentes SE. 

Nas salas de estudo estarão representados, tendo em conta os recursos humanos da escola, 

docentes das diferentes áreas curriculares, distribuídos pelos dois ciclos, em horas marginais. 

 

4.9- Ocupação Plena dos Tempos Escolares (OPTE) 

Por ocupação plena dos tempos escolares (OPTE) entende-se o enquadramento de 

alunos/turmas, na ausência do(s) respetivo(s) docente(s), tendo por finalidade assegurar a ocupação 

plena do horário escolar dos alunos, sempre que haja ausência imprevista de professores, organizando-   

-se um conjunto de atividades lúdicas, desportivas, culturais ou científicas. 

O OPTE tem como principais objetivos: consolidar ritmos e rotinas de trabalho; propiciar um 

clima de tranquilidade/ordem nos espaços escolares, diminuindo os acidentes; assegurar a gestão 

equilibrada do currículo; incrementar o sucesso escolar.  

É estratégia principal mobilizar e comprometer todos os intervenientes (professor titular de 

turma, Conselho de Turma, docentes OPTE, alunos, pais, pessoal não docente implicado, e outros) no 

processo, através do trabalho cooperativo, aproveitando boas práticas já instituídas, com abertura a 

inovações partilhadas. 

 Para as eventuais ausências imprevistas, os professores preveem: 

a) Na sequência do trabalho em cada departamento curricular (DC), na primeira reunião do 

Conselho de Turma (CT), é delineado um elenco de sugestões de ocupação de alunos e os 

procedimentos na ausência imprevista de cada docente, em função, nomeadamente, do perfil da turma. 

As atividades a desenvolver nesta situação poderão passar pelo desenvolvimento de atividades de 

natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica; 

b) Estas orientações são, depois, inseridas pelo diretor de turma (DT) no livro de sumários; 

c) Se o DC/CD, o CT ou qualquer docente, individualmente, considerar proveitoso e funcional, 

organizará material específico, designadamente um dossiê, que ficará disponível em espaço próprio na 

Sala de Professores (e para o qual remeterão as orientações constantes no livro de sumários); 
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d) Na ausência imprevista do docente da educação pré-escolar, este deve ser substituído por 

outro do mesmo nível de ensino. Na impossibilidade de concretização desta substituição, as crianças 

ficam à guarda da Assistente Operacional; 

e) No 1.º Ciclo, os alunos são distribuídos pelas outras turmas, a funcionar na mesma escola. 

Para as ausências previstas, de curta duração, proceder-se-á: 

 a) Preferencialmente, mediante permuta da atividade letiva programada entre os docentes da 

mesma turma ou entre docentes legalmente habilitados para a lecionação da disciplina, no âmbito do 

departamento curricular ou do concelho de docentes; 

 b) Mediante lecionação da aula correspondente por um docente do quadro com formação 

adequada e componente letiva incompleta, de acordo com o planeamento diário elaborado pelo docente 

titular de turma ou disciplina; 

 c) Através da organização de atividades de enriquecimento e complemento curricular que 

possibilitem a ocupação educativa dos alunos, quando não for possível assegurar as atividades 

curriculares nas condições previstas nas alíneas anteriores; 

d) Podem organizar-se permutas entre os docentes dos 2.º e 3.º Ciclos e os que lecionam as 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC);  

e) Para a operacionalização das permutas, os docentes envolvidos solicitam autorização à 

Direção do Agrupamento com, pelo menos, 24 horas de antecedência, através de impresso próprio 

existente nos Serviços de Administração Escolar;  

f) Das permutas/substituições não podem resultar “furos” nos horários ou alterações significativas 

na “mancha horária dos discentes, salvo se houver autorização expressa da totalidade dos encarregados 

de educação. 

Procedimentos dos docentes implicados na substituição: 

a) Os professores que preveem faltar asseguram planos de aula, bem como o 

material/equipamento/espaço necessários;  

b) Pelos meios mais expeditos e eficientes, os mesmos docentes elucidam o(s) colega(s) OPTE 

que os vão substituir, sobre a execução do(s) plano(s), dando conhecimento, na medida do possível, ao 

respetivo DT/Coordenador de Estabelecimento;  

c) No livro de sumários, além do registo das faltas dos alunos, o professor OPTE deverá indicar 

se aplicou ou não o plano de aula, caso exista. Quando o docente que assegura a substituição for da 

mesma área disciplinar, deve indicar no livro de sumários “aula de substituição”, sendo neste caso a aula 

numerada e contabilizada; 

d) Não sendo o plano aplicado, o docente OPTE deve indicar o motivo no respetivo sumário; 

e) No 1.º Ciclo, o acompanhamento dos alunos caberá, preferencialmente, a um docente de 

apoio educativo do mesmo nível de ensino ou de outro qualquer docente pertencente ao agrupamento; 
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f) Na sala de professores das escolas com 2º e 3º ciclos, haverá um mapa semanal com a 

distribuição dos docentes OPTE, no qual os professores que preveem faltar anotam as afetações de 

docentes já combinadas a cada turma/hora. No caso de haver mais do que um docente OPTE para 

colmatar ausências previstas/imprevistas, deverá, em primeiro lugar, ser destacado aquele que pertença 

ao Conselho de Turma em causa. Não havendo nenhum docente nas condições previstas anteriormente, 

deverá ser destacado para esta função o docente da área disciplinar do professor em falta. Noutras 

situações, que não as previstas, aplicar-se-á a regra da rotatividade;  

h) Para que os procedimentos enunciados possam resultar em benefício de todos, os docentes 

em OPTE deverão cuidar de, regular e antecipadamente, se inteirar (junto da Assistente Operacional 

responsável) das possíveis substituições que venham a ocorrer no seu horário OPTE, concertar a sua 

distribuição entre si e consultar os eventuais planos de aula que houver. 

 

4.10- Outras Atividades de Enriquecimento: Oficinas/Clubes/Projeto de natação 

Anualmente, e sob proposta dos docentes e de acordo com as necessidades e interesses dos 

alunos, incluindo os que têm CEI, poderão ser dinamizados oficinas e clubes ligados às Línguas 

Estrangeiras, Expressão Plástica, Arte Dramática, Ambiente, Ciência, Jornalismo e Desporto. 

 

 

 

5- PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO 

A escola está envolvida e aberta na participação em projetos de âmbito local/ regional/ nacional/ 

internacional. 

 

5.1- Programa/Currículo da “Educação Sexual”  

A gestão curricular da Educação Sexual deve ser dinamizada no âmbito de cada ano/turma,  

entre o Coordenador da Educação para a Saúde, em articulação com os Professores Titulares de 

Turma/Diretores de Turma, respeitando a planificação prevista no quadro VI constante no presente PE. 

 

5.1.1- Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

O Gabinete de Apoio ao Aluno, do qual farão parte, entre outros: os Serviços Especializados de 

Apoio Educativo/Serviços de Psicologia e Orientação; a Coordenadora da Educação para a Saúde e 

Educação Sexual, terá como principais objetivos: 

 Prevenir o insucesso e abandono escolar; 

 Promover a inter-relação entre pessoal docente, não docente e alunos; 



Página 34 de 41 
 

 Atender/acompanhar, individualmente ou em grupo, os alunos e/ou encarregados de 

educação; 

 Criar redes de parcerias (Associações; Cáritas; Centros de Saúde; CPCJ de Viseu; outros);  

 Dinamizar ações de formação para a comunidade educativa, no âmbito da Educação para a 

Saúde e Sexualidade; 

 Propiciar aconselhamento no âmbito do planeamento familiar, sempre que se mostrar 

necessário. 

 

5.2- Desporto Escolar 

A prática desportiva nas escolas constitui um incremento de grande relevo e utilidade no 

combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. O Desporto 

Escolar promove estilos de vida saudáveis que contribuem para a formação equilibrada dos alunos e 

permitem o desenvolvimento da prática desportiva.  

Foram adotadas, no agrupamento, as seguintes modalidades, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos: Futsal; 

Boccia; Ténis de Mesa; Andebol; Basquetebol; Xadrez; Desportos Gímnicos e Golfe. O Projeto de 

Desporto Escolar do 1.º ciclo funciona em 3 áreas de intervenção, a saber: Jogos Desportivos Coletivos; 

Modalidades Individuais; e Expressão Corporal.  

Tem como principais objetivos: 

 Fomentar a prática regular de atividades desportivas; 

 Valorizar a ética e o espírito desportivo; 

 Promover o combate à inatividade física e a luta contra a obesidade; 

 Promover a prática regular de atividade desportiva para alunos com Necessidades Educativas 

Especiais de Caráter Permanente (coordenação óculo manual, desenvolvimento da 

atenção/concentração, desenvolvimento do espírito de equipa/cooperação, autonomia e 

incremento da auto estima); 

 Estabelecer articulação entre a prática desportiva e o sucesso escolar dos alunos; 

 Incentivar a participação dos alunos no planeamento e gestão das atividades desportivas 

escolares, nomeadamente o seu papel como dirigentes, árbitros e juízes. 

Como principais estratégias, pretende-se mobilizar e sensibilizar todos os alunos para a 

participação ao nível das atividades desportivas escolares, promovendo estilos de vida saudáveis, o 

trabalho cooperativo, o espírito de grupo e de entreajuda. 

 

5.3- Projeto Inclusão 

O Projeto Inclusão insere-se no Programa Viseu Educa, no âmbito do eixo da Formação, da 

cidadania e Inclusão Social. Contempla a fitoterapia, equitação com fins temáticos, misoterapia e 



Página 35 de 41 
 

natação. Tem como principal alvo os alunos que frequentam as Unidades de Multideficiência e do Ensino 

Estruturado e alunos com Currículo Específico Individual do Agrupamento.   

 

 

 

5.4- Parlamento dos Jovens 

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

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

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

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

Ciência e Cultura, órgão parlamentar responsável pela orientação do programa. Todas as Escolas dos 2.º 

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

 

 

 

6- EDUCAÇÂO ESPECIAL  

 

A Educação Especial tem por objetivo a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso 

educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, assim como a promoção de igualdade de 

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

a vida profissional e para uma transição da escola para o emprego de crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais (NEE) de caráter permanente, tal como previsto no Decreto-Lei 

nº3/2008, de 7 de janeiro. 

Os apoios especializados visam responder às necessidades educativas especiais dos alunos 

com limitações significativas ao nível da atividade e da participação, num ou vários domínios de vida, 

decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente, resultando em dificuldades 

continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do 

relacionamento interpessoal e da participação social, dando lugar à mobilização de serviços 

especializados para promover o potencial de funcionamento biopsicossocial. 

No âmbito de respostas a alunos no domínio da visão e no domínio auditivo, o agrupamento 

articula com as escolas de referência do agrupamento de escolas Zona Urbana de Viseu, de forma a 

disponibilizar-se o apoio de docentes especializados nestas áreas para estes alunos. 

Principais áreas de intervenção: 

- Identificação e Encaminhamento dos alunos com NEE; 
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- Colaboração na organização de respostas a alunos com NEE (Programa Educativo Individual – 

PEI / Plano Individual de Transição - PIT); 

- Apoio Pedagógico Personalizado a alunos com NEE. 

Intervenção: 

 Desenvolver competências necessárias a uma futura integração socioprofissional; 

 Promover a melhoria da qualidade de vida dos jovens com N.E.E,, possibilitando-lhes uma 

melhor integração social, desenvolvendo-se capacidades e competências funcionais nestas 

crianças; 

 Proporcionar a aquisição de competências que favoreçam uma funcionalidade o mais 

autónoma possível no ambiente familiar, comunitário e laboral; 

 Preparar para a vida pós escolar; 

 Descobrir a utilidade para a vida prática das aprendizagens adquiridas na Escola. 

Identificam-se as seguintes estratégias de atuação: 

 Ensino-aprendizagem individualizado, diferenciado e sistemático; 

 Aquisição de competências que favoreçam uma funcionalidade o mais autónoma possível; 

 Preparação para a vida-ativa/ Pré-formação profissional; 

 Promoção de competências com base no aprender-fazendo;  

 Diversificação e diferenciação de estratégias de acordo com as programações 

individuais/Plano de Trabalho da Turma; 

 Exploração de temas mais gerais ou complicados a partir de questões/temas do 

conhecimento dos alunos, valorizando a sua experiência; 

 Realização de tarefas que ajudem os alunos a desenvolver competências de trabalho a que 

possam recorrer nas situações do quotidiano; 

 Aprendizagem das áreas fracas através das áreas fortes; Divisão e graduação de tarefas; 

Divisão de tarefas em subtarefas; 

 Valorização do autoconceito e autoconfiança, de forma a desenvolver a autonomia; 

 Estabelecimento de metas a curto prazo, tendo como um dos objetivos principais a noção de 

que a tarefa tem princípio, meio e fim, para que o resultado seja mais facilmente atingido; 

 Valorização do desenvolvimento de atividades interpares com os outros colegas da turma, 

de forma a desenvolver relações de confiança e estimular a participação ativa na sala de 

aula; 

 Manter os contatos possíveis com a família, de forma a que haja um estreito intercâmbio 

entre esta e a Escola, envolvendo o encarregado de educação no processo ensino-               

-aprendizagem. 
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6.1- Unidade de Ensino Estruturado e Unidade de Apoio Especializado para a Educação a Alunos 

com Multideficiência e Surdocegueira 

O princípio da inclusão faz com que a escola pública se vá, cada vez mais, adaptando, no 

sentido de dar respostas educativas diversificadas à heterogeneidade da sua população escolar. 

O Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, no seu capítulo V, artigos 25º e 26º, vem consagrar 

uma nova dinâmica no atendimento prestado às crianças e jovens com Necessidades Educativas 

Especiais, através da implementação das Unidades de Apoio Especializado (Unidade de Ensino 

Estruturado e Unidade de Apoio Especializado para a Educação a Alunos com Multideficiência e 

Surdocegueira), criando condições físicas e materiais para que estas crianças usufruam dos direitos de 

acesso e de frequência da escola pública, devendo esta, através do seu Projeto Educativo, fomentar o 

princípio da inclusão, através da individualização e personalização das respostas educativas a 

proporcionar. Neste sentido, o Agrupamento de Escolas Viseu Norte, na sua dinâmica e funcionamento, 

oferece uma resposta adequada, implementada nas Unidades referidas.   

A Unidade de Ensino Estruturado, situada na EB Dr. Azeredo Perdigão, constitui um recurso 

pedagógico especializado relevante deste agrupamento, na sequência do seu empenho no âmbito da 

Inclusão e na busca de respostas educativas diferenciadas para crianças/jovens do 2º e 3º Ciclos, com 

Perturbações do Espetro do Autismo (PEA). 

 Com base no ensino estruturado, esta Unidade fomenta um ambiente propício e dinâmico, aplicando 

e desenvolvendo metodologias de intervenção interdisciplinares, facilitadoras dos processos de 

aprendizagem, visando melhorar a qualidade de vida dos alunos, aumentar o seu nível de autonomia e 

de participação na escola, junto dos seus pares, promover a sua inclusão na sociedade, através da 

organização de um processo de transição para a vida pós escolar. Perfilha opções educativas flexíveis, 

de caráter individual e ativo, pressupondo uma avaliação constante do processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos e o frequente envolvimento e participação da família. 

 O ambiente de ensino/aprendizagem na Unidade está bem estruturado, existindo áreas bem 

definidas, de maneira a fornecer aos alunos a obtenção de informação de apreensão simples, para desta 

forma permitir que estes se organizem o mais autonomamente possível, se sintam estáveis e se 

fomentem as suas aprendizagens.  

A organização física, as rotinas, os horários são algumas das prioridades deste modelo de ensino. 

Neste contexto, esta Unidade apresenta as seguintes áreas: Área de Transição, Área de Aprender, Área 

de Trabalho em Gabinete, Área de Trabalho em Grupo, Área de Computador e Área de Relaxamento. 

Também as Unidades de Apoio Especializado para a Educação a Alunos com 

Multideficiência e Surdocegueira se assumem como um valioso recurso pedagógico dos 

Agrupamentos de Escolas. As limitações cognitivas, motoras e/ou sensoriais apresentadas pelos alunos 
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com multideficiência e com surdocegueira congénita leva-os a beneficiar de menos oportunidades para 

explorar e interagir com o meio ambiente; as barreiras colocadas ao seu desenvolvimento, participação e 

aprendizagem são muito significativas, fazendo com que tenham escassas possibilidades para interagir 

com pessoas e objetos e para se envolverem nessas interações, necessitando, frequentemente, de 

sistemas de apoio adicional e especial que os ajude a participar nas atividades.  

Neste contexto, vemos nestas Unidades uma mais valia, uma vez que procuram implementar 

respostas educativas suscetíveis de fomentarem a participação destas crianças do modo mais ativo 

possível no desenvolvimento das aprendizagens, fazendo com que estas se sintam aceites no grupo de 

pares e na comunidade a que pertencem. Assim, o nosso Agrupamento dispõe de Duas Unidades de 

Apoio Especializado para a Educação a Alunos com Multideficiência e Surdocegueira para 

responder aos alunos com esta problemática: Polo de Tondelinha para alunos do Pré Escolar e 1º Ciclo 

e Polo E B D. Duarte, para os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos. 

Pretende-se com as mesmas:  

 Promover a participação dos alunos com multideficiência e surdocegueira nas atividades 

curriculares e de enriquecimento curricular junto dos pares da turma a que pertencem; 

 Aplicar metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinares, visando o desenvolvimento e 

a integração social e escolar dos alunos; 

 Assegurar a criação de ambientes estruturados, securizantes e significativos para os alunos; 

 Proceder às adequações curriculares necessárias; 

 Adotar opções educativas flexíveis, de caráter individual e dinâmico, pressupondo uma avaliação 

constante do processo de ensino e de aprendizagem do aluno e o regular envolvimento e 

participação da família; 

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

mobilidade aos alunos que deles possam necessitar; 

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

Em suma, as unidades especializadas são um recurso pedagógico especializado dos 

estabelecimentos de ensino regular do ensino básico, constituindo-se como uma resposta educativa 

diferenciada que visa apoiar a educação dos alunos com Perturbações do Espetro do Autismo e com 

Multideficiência e com Surdocegueira congénita, fornecendo-lhes meios e recursos diversificados. 

 

6.2- Organização e Funcionamento das Unidades: horários, calendário e recursos. 

        6.2.1- UEE 

- A sala da UEE está adaptada com material específico, sendo vocacionada para alunos com 

Perturbações do Espetro do Autismo dos 2º e 3º Ciclos, não devendo exceder uma frequência máxima 

de sete alunos; 
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- Os alunos que frequentam a UEE terão como referência a turma do ensino regular onde, no início do 

ano letivo, serão integrados, participando, sempre que possível, em atividades com a mesma; 

- Os alunos devem deslocar-se à sua turma acompanhados, sempre que necessário por um docente ou 

por um assistente operacional; 

- A UEE funciona de segunda a sexta-feira, das 08h15 às 18h15. Todos os alunos almoçam na cantina 

da escola; 

- O horário dos alunos será, sempre que possível, o mesmo da sua turma de referência; 

- O calendário da UEE terá como referência o calendário escolar em vigor, definido pela Tutela; 

- Os recursos humanos têm em conta o número de alunos, o seu perfil de funcionalidade e o horário de 

funcionamento. Assim sendo, a UEE deve dispor de: 

 Dois docentes com formação especializada em Educação Especial (Grupo 910- Domínio 

Cognitivo e Motor);  

 Dois Assistentes Operacionais; 

 Um Terapeuta da Fala;  

 Um Terapeuta Ocupacional;  

 Outros Técnicos Especializados, de acordo com as necessidades dos alunos. 

 

6.2.2- UAEEAM    

- A UAEEAM divide-se em dois polos: polo de Tondelinha, vocacionada para alunos do pré-escolar e do 

1º ciclo e polo D. Duarte, vocacionada para alunos dos 2º e 3ºciclos. Cada polo comporta o número 

máximo de 6 alunos. 

- Os alunos que frequentam a UAEEAM terão como referência a turma do ensino regular onde, no início 

do ano letivo, serão integrados, participando, sempre que possível, em atividades com a mesma. 

- Os alunos deslocam-se à sua turma/atividades/outros locais da escola acompanhados, sempre que 

necessário, por um docente ou por um assistente operacional. 

- O calendário da UAEEAM tem como referência o calendário escolar em vigor, definido pela Tutela, de 

acordo com o ciclo de ensino a que cada aluno pertence. 

- O polo de Tondelinha cumpre o horário de funcionamento do 1º ciclo: das 9h às 17h.30m. No caso de 

existirem alunos do pré-escolar, estes serão apoiados diariamente pelo docente de educação especial, 

dentro da sala do JI, respeitando o calendário letivo deste ciclo de ensino. O polo D. Duarte cumpre o 

horário de funcionamento dos 2ºe 3º ciclos: 8h.30m às 17h. Todos os alunos da UAEEAM almoçam na 

cantina. 

- O horário dos alunos será, sempre que possível, o mesmo da sua turma de referência. 

- Os recursos humanos têm em conta o número de alunos, o seu perfil de funcionalidade e o horário de 

funcionamento. Assim sendo, a UAEEAM deve dispor de: 
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 Quatro docentes com formação especializada em Educação Especial, repartidos pelos dois 

polos; 

 Quatro Assistentes Operacionais: dois a tempo inteiro para o polo D. Duarte e um para 

acompanhamento do almoço; dois a tempo inteiro para o polo de Tondelinha e um para 

acompanhamento do almoço; 

 Um Terapeuta da Fala a tempo inteiro, a repartir pelos dois polos; 

 Um Terapeuta Ocupacional a tempo inteiro, a repartir pelos dois polos; 

 Um psicomotricista a tempo inteiro, a repartir pelos dois polos; 

 Um fisioterapeuta a tempo parcial, a repartir pelos dois polos. 

 

 

7- OUTRAS ESTRUTURAS DE APOIO AO CURRÍCULO 

 

7.1- Bibliotecas Escolares (BE)/ Centro de Recursos Educativos (CRE) 

Assumida enquanto estrutura de orientação educativa de apoio ao desenvolvimento do currículo, 

é atribuído à BE/CRE um importante papel no desenvolvimento de práticas curriculares, num quadro de 

gestão eficaz dos recursos disponíveis. Perceciona-se, por um lado, a BE/CRE como um espaço 

privilegiado de tratamento e divulgação da informação e, por outro lado, como um espaço de adoção de 

estratégias de trabalho conducentes à informação disponibilizada e ao desenvolvimento de capacidades 

relativas à literacia de informação, indo de encontro ao desenvolvimento das competências gerais do 

Currículo Nacional do Ensino Básico, nomeadamente “Pesquisar, selecionar e organizar informação para 

a transformar em conhecimento mobilizável” (DEB, 2001: 15). 

Refira-se, ainda, o papel desempenhado no âmbito da criação e consolidação de hábitos de 

leitura, em articulação com o PNL cujo enfoque se situa no prazer da leitura e da escrita assumindo que 

“A proficiência na leitura é uma competência essencial para a vida quotidiana” (Matthews et al., 2009). 

Há ainda a salientar a dimensão de ocupação de tempos livres, que se pretende promover 

através da conceção e desenvolvimento de práticas diferenciadas, de caráter marcadamente lúdico, que 

incentivem a frequência da BE/CRE. Pretende-se, deste modo, transformar a biblioteca num espaço de 

realização de atividades de animação e incentivo à leitura integradas num clube denominado 

Bibliomania. 

As referenciadas dimensões encontram-se consubstanciadas em atividades estruturadas em 

cinco domínios: 

1. Gestão e organização da BE/CRE; 

2. Formação dos utilizadores; 
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3. Formação de professores; 

4. Promoção e dinamização da leitura; 

5. Dinamização e animação da BE/CRE. 

Os domínios integram um plano de ação desenvolvido pelo Coordenador da BE/CRE e 

elementos da equipa, de acordo com o previsto no Despacho nº 19117/2008, de 17 de julho. 

 

7.2- Plano Nacional de Leitura  

As escolas implementam as orientações provenientes e promovem as atividades sugeridas pelo 

plano nacional de leitura. 

 

 

8- AVALIAÇÃO  

 

O Plano de Estudos do Agrupamento deverá ser submetido a uma avaliação contínua, de forma 

a fazer-se os reajustamentos necessários. Com base nos indicadores de avaliação, deverá ser realizada 

uma avaliação do presente Projeto. A atualização e acompanhamento deste documento deverão ser da 

responsabilidade do Conselho Pedagógico, através de uma comissão criada para o efeito, que deverá, 

no início de cada ano escolar elencar os indicadores de avaliação subjacentes, elaborando-se, no final de 

cada ano letivo, o respetivo Relatório Final de Avaliação, onde serão identificados os pontos fortes e 

fracos, bem como as estratégias de melhoria.  


