
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

FINALIDADE 
 

  Melhoria contínua da Cultura de Escola e da qualidade do Serviço Educativo. 
 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS INDICADORES DE MEDIDA MONITORIZAÇÃO 

Garantir a qualidade do processo 
de ensino e das aprendizagens. 
 
Proporcionar ofertas formativas 
diversificadas. 
 
Diversificar a oferta de apoios às 
aprendizagens. 
 
Potenciar a cultura de trabalho 
colaborativo. 
 
Potenciar a cultura de disciplina. 
 
Ampliar a oferta da Oficina de 
Explicações. 
 
Apoiar a recuperação de módulos 
nos Cursos Profissionais. 
 
Alargar a oferta de Tutorias. 
 

 
1. Melhoria 
contínua dos 
resultados 
escolares. 
 

- Trabalho colaborativo e partilha de boas práticas. 
- Diversificação de materiais e estratégias em 
contexto de sala de aula. 
- Partilha de materiais e instrumentos de avaliação. 
- Exploração das potencialidades das várias 
modalidades de avaliação. 
- Diversificação da oferta de apoios. 
 

- Resultados da Avaliação Interna (todos os 
níveis de ensino).  
- Resultados da avaliação Externa (Exames e 
Provas de Aferição).  
- Alunos presentes nos apoios.  
- Abandono escolar.  
 

 
Anual e trienal 

dos quadros 
estatísticos 
(internos e 
externos) 

 

 
2. Melhoria 
contínua do 
perfil global 
dos alunos. 
 

- Trabalho colaborativo entre docentes e entre 
discentes.  
- Formação e/ou projetos em cidadania, segurança, 
saúde, ambiente, desporto, literacias, voluntariado e 
família-escola, entre outras áreas, para desenvolvi-
mento das competências transversais e sociais dos 
alunos.  
- Formação de docentes e gestão (proativa e preven-
tiva) de eventuais incidentes críticos.  
- Envolvimento dos EE, da Associação de Estudantes 
e de outras entidades em projetos de formação para 
prevenção de eventuais incidentes críticos.  
- Participação dos alunos na discussão dos 
documentos estruturantes da escola.  

- Sessões de trabalho colaborativo e 
formativo realizadas.  
- Participantes nos projetos de escola e nas 
sessões de formação.  
- Grau de satisfação medido através de 
questionário sobre a qualidade / 
pertinência da formação e dos resultados 
efetivos da formação.  
- Ocorrências de caráter disciplinar 
(considerando os diferentes níveis de 
indisciplina).  
- Efeitos das medidas disciplinares 
aplicadas.  
Alunos em quadro de Mérito.  
 

 
Anual 

e 
trienal 

 



Assegurar a oferta da Equipa 
Multidisciplinar. 
 
Incutir nos alunos uma cultura de 
participação e responsabilização 
nas dinâmicas da escola. 
 
Potenciar o envolvimento dos 
Pais e Encarregados de Educação 
nas dinâmicas da escola. 
 
Potenciar o envolvimento da 
Escola nas dinâmicas da 
Comunidade. 
 
Implementar dinâmicas internas 
de valorização profissional. 
 
Implementar dinâmicas internas 
que promovam as relações 
interpessoais e a cultura de 
pertença. 
 
Reforçar as competências 
profissionais do pessoal docente 
e não docente para assegurar a 
qualidade do serviço educativo. 
 
Otimizar recursos humanos, 
materiais e espaços escolares. 
Potenciar a autoavaliação da 
escola numa perspetiva da 
melhoria contínua. 
 

Formação de alunos, docentes e assistentes 
operacionais em Mediação de Conflitos. 
 

 
3. Melhoria 
contínua do 
ambiente 
escolar. 
 

Promoção de oportunidades de relacionamen-to 
interpares / interescolas.  
Promoção de atividades que estimulem senti-
mentos de integração, pertença e valorização 
profissional.  
 

Participantes nos eventos.  
Grau de satisfação / perceção medido por 
questionário.  
 

 
Anual 

e 
trienal 

 

 
4. Melhoria 
contínua da 
Organização 
e Gestão 
Escolar.  
 

Potencialização das qualificações profissionais de 
todos os intervenientes.  
Realização de reuniões de articulação entre vários 
níveis de ensino.  
Intervenções / manutenções para garantir / otimizar 
o funcionamento dos equipamentos nas salas de 
aula.  
Otimização dos circuitos de informação / 
comunicação.  
Otimização da prestação do serviço educativo.  
Elaboração e concretização do Plano de Formação 
de docentes e não docentes.  
 

Atividades realizadas.  
Ações implementadas.  
Grau de satisfação medido através de 
questionários.  
 

 
Anual 

e 
trienal 

 

 
5. Melhoria 
contínua da 
relação 
Escola / 
Comunidade. 
 

Intensificação dos contactos, parcerias e protocolos.  
Participação em projetos locais, regionais, nacionais 
e internacionais.  
Realização de pelo menos uma atividade anual 
aberta a toda a comunidade (com a participação de 
todos os níveis de ensino).  
Promoção e dignificação continuada da imagem da 
escola na comunidade.  
 

Parcerias e protocolos concretizados.  
Participantes nos projetos.  
Presenças / contactos dos EE para recolher 
informação junto do DT por ciclo.  
EE que comparecem na entrega presencial 
da avaliação por ciclo.  
Grau de satisfação medido por 
questionário.  
 

 
Anual 

e 
trienal 

 

 

6. Melhoria 
contínua do 
sistema de 
Avaliação 
Interna. 
 

Elaboração e implementação de planos de melhoria/ 
intervenção.  
 

Ações implementadas.  
Relatório de autoavaliação. 

 
Anual 

e 
trienal 
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1. Introdução 
 

Ao Agrupamento é conferido o direito do exercício da autonomia, acolhendo processos de construção 

coletiva, baseados na participação e na negociação. A sua organização deve procurar responder às 

expectativas da comunidade escolar. É, pois, fundamental adequar-se o currículo à realidade da 

comunidade educativa e ao contexto em que se insere, incorporando interesses, valores e saberes. 

A elaboração deste documento pretende, portanto, possibilitar a qualquer membro da comunidade 

educativa o acesso a informação essencial à boa compreensão das linhas mestras que permitiram delinear 

a organização do ano letivo, sustentando deste modo a ação de escola que pretende prestar à comunidade 

um serviço educativo de elevada qualidade, dando uma resposta eficaz às diferentes necessidades. Neste 

sentido, o presente documento constitui-se como instrumento orientador e de síntese quanto às decisões 

relativas à preparação, organização e desenvolvimento do ano letivo. Para além de dar cumprimento à 

legislação em vigor sobre estas matérias, define, ainda, procedimentos e práticas que visam a 

consolidação da organização curricular e escolar nas escolas do Agrupamento. 

 

2. Calendário Escolar 
 

Calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas da educação pré-escolar 

e do ensino básico e secundário  

CALENDÁRIO ESCOLAR 

Periodos letivos Início Termo 

1.º 12 e 17 de setembro de 2018 14 de dezembro de 2018 

2.º 3 de janeiro de 2019 5 de abril de 2019 

3.º 23 de de abril de 2019 

5 de junho de 2019 – 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade 

14 de junho de 2019 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade 

21 de junho – Educação pré-escolar e 1.º CEB 

 

 

Interrupções das atividades educativas e letivas da educação pré-escolar e do ensino 

básico e secundário  

INTERRUPÇÕES LETIVAS 

Interrupções Início Termo 

1.º 17 de dezembro de 2018 2 de janeiro de 2019 

2.º 4 de março de 2019 6 de março de 2019 

3.º 8 de de abril de 2019 22 de abril de 2019 
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3. Horário de funcionamento dos estabelecimentos de ensino 
 

Nos estabelecimentos da educação pré-escolar as atividades letivas decorrem entre as 9 e as 12 horas. 

Após o período de almoço, as atividades letivas têm início às 13h30m e terminam às 15h30m e/ou das 

14h.00m às 16h.00m. As atividades de animação e apoio à família decorrem de acordo com as 

necessidades dos pais e encarregados de educação nunca terminando antes das 17h30m. 

Nas escolas do 1.° ciclo do ensino básico, as atividades letivas têm início às 9 horas terminando o período 

da manhã às 12 horas. De tarde, têm início às 14h00m e terminam às 16h00m. Após este horário, 

decorrem as atividades de enriquecimento curricular que se prolongam até às 17h30m. 

Nas escolas com os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, as atividades decorrem em tempos de 50 minutos, 

com início às 08h 40m e terminam às 17h 30m, conforme exemplicado na seguinte tabela: 
 

Horas 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

08.40/09.30      

09.40/10.30      

10.45/11.35      

11.45/12:35      

12.45/13.35      

13.40/14.30      

14.40/14.30      

15.40/16.30      

16.40/17.30       

Obs. No período entre as 12h:00 e as 14h:30 insere-se o período de almoço  
 

O período de almoço decorre entre as 12h.00m e as 14h.30m podendo variar de turma para turma, não 

tendo duração inferior a 1 hora. À quarta-feira as aulas terminam às 13:30 horas, de modo a permitir a 

realização de reuniões dos docentes durante a tarde e realização das atividades do desporto escolar, 

exceto quando haja necessidade de incluir componente letiva que não seja possível distribuir na restante 

mancha horária. 

Na escola secundária as atividades letivas têm início às 08h 30m e terminam às 17h 20m para os cursos 

diurnos e recomeçam às 19h 00m com o terminus às 22h 35m para os cursos noturnos (EFA). 

Horas 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

08.30/09.20      

09.30/10.20      

10.35/11.25      

11.35/12:25      

12.30/13.20      

13.30/14.20      

14.30/14.20      

15.30/16.20      

16.30/17.20      

      

19:00 – 19:50      

19:55 – 20:45      

20:50 – 21:40      

21:45 – 22:35      
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4. Constituição de turmas  
 

Para além dos critérios definidos nos normativos legais, a formação de turmas deverá obedecer às 

seguintes disposições/critérios: 

1. Heterogeneidade, quanto ao nível socioeducativo dos seus elementos; 

2.Distribuição equilibrada dos alunos retidos pelas turmas, de acordo com as indicações do Conselho de 

Turma ou Conselho de Docentes, sempre que existam; 

3. Equilíbrio na distribuição entre géneros, no seio da mesma turma;  

4. Nos anos de continuidade deverá prevalecer o critério pedagógico de continuidade dos grupos-turma, 

salvo indicação do Conselho de Turma/Conselho de Docentes e/ou solicitação do Encarregado de 

Educação devidamente fundamentada;  

5. O Encarregado de Educação poderá após a fixação das listas das turmas, solicitar a mudança de turma 

do seu educando, por escrito, fundamentando a razão desse pedido. Ao Diretor reserva-se o direito de 

indeferir o pedido por razões de caráter pedagógico e do bom funcionamento das turmas. 

 

5. Critérios gerais de organização dos horários 
 

5.1. Organização dos horários dos alunos  
 

A elaboração dos horários dos alunos devem contemplar os seguintes princípios: 

1. O horário deve ter uma distribuição letiva equilibrada, de modo que não existam dias muito 

sobrecarregados. 

2. Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da tarde, o intervalo do almoço 

não poderá ser inferior a uma hora para os estabelecimentos dotados de serviço de refeitório e de uma 

hora e trinta minutos para os restantes que deverá estar incluído entre as 12:00 horas e as 14:30 horas; 

3. As disciplinas de línguas estrangeiras não devem ser colocadas em tempos consecutivos; 

4. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período de almoço da 

turma e não devem ser lecionadas em dias seguidos; 

5. Nos dias com um maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição onde se integrem 

disciplinas de caráter teórico e disciplinas de caráter prático/laboratorial; 

6. No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar os 8 tempos letivos, não podendo 

existir mais de 5 tempos consecutivos; 

7. Na distribuição da carga letiva semanal deve evitar-se a existência de aulas isoladas e de “furos”; 

8. As disciplinas com dois tempos semanais devem ser colocadas no horário, preferencialmente em dias 

não consecutivos, no entanto podem ser colocadas aulas em tempos consecutivos no mesmo dia ; 

9. Nas disciplinas com carga horária igual ou superior a três tempos semanais podem distribuir-se por dois 

dias não consecutivos, podendo ser colocadas aulas em tempos consecutivos no mesmo dia; 

10. Nas disciplinas em que seja autorizado o desdobramento de tempos letivos por dois turnos, 

preferencialmente deve o desdobramento ocorrer no mesmo dia; 
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11. Os tempos de apoio e outros tempos contemplados nos horários das turmas devem, preferencialmente, 

ser colocados no período em que incide o intervalo de almoço (final da manhã e/ou início da tarde) e nos 

últimos tempos do dia; 

12. Podem ocorrer, ao longo do ano, alterações pontuais nos horários dos alunos para efeitos de 

substituição/permutas das aulas resultante das ausências dos docentes; 

13. Seguindo os princípios anteriores na elaboração de horários dos alunos, poderão ainda ser usados 

outros critérios que permitam uma melhor gestão dos tempos letivos, associados a condições específicas 

dos alunos da turma. 

 

5.2. Organização dos horários dos professores  
 
A organização dos horários dos docentes deve seguir os seguintes princípios: 

1. A atribuição do número de turmas a cada docente depende da carga horária semanal da(s) disciplina(s), 

devendo perfazer o número de horas letivas que tenha direito de forma a completar o referido horário; 

2. A organização do horário docente pode contemplar, quando necessário, turmas de diferentes níveis e 

nas diferentes escolas do agrupamento; 

3. O horário docente não pode ter serviço letivo superior a 5 tempos consecutivos; 

4. Os docentes do ensino básico e secundário que tenham direito à redução da componente letiva ao 

abrigo do artigo 79° do ECD, estas horas passam para a componente não letiva, para o desempenho de 

funções legalmente definidas; 

5. Um princípio importante a ter em conta será o da constituição, sempre que possível, de equipas 

pedagógicas, que integrem professores das diversas áreas e disciplinas de modo a assegurarem o 

acompanhamento das turmas, ao longo do ciclo de ensino.  

6. A distribuição do serviço docente concretiza-se com a entrega de um horário semanal a cada docente 

no início do ano letivo ou no início da sua atividade sempre que este não seja coincidente com o início do 

ano letivo; 

7. O serviço docente não deve ser distribuído por mais de dois turnos por dia; 

8. Excetua-se do previsto no número anterior a participação em reuniões de natureza pedagógica 

convocadas nos termos legais e apenas no caso de as condições da escola assim o exigirem; 

9. O Diretor do agrupamento garante, desde o primeiro dia do ano letivo, o controlo da assiduidade de todo 

o serviço docente registado no horário nos termos do n.° 3 do artigo 76.° do ECD, através dos meios 

adequados; 

10. Sempre que num grupo de recrutamento se verifique a necessidade de afetação ou de reafetação de 

horas letivas resultantes, designadamente, de impedimentos temporários de professores, serão as 

mesmas distribuídas pelo Diretor a docentes em serviço no agrupamento que tenham horários 

incompletos, dando prioridade aos docentes de carreira, integrando as horas ainda eventualmente 

remanescentes em novo contrato a estabelecer. 

11. Os docentes terão marcadas no seu horário as horas da componente letiva, as horas de redução ao 

abrigo do artigo 79.º do ECD e 2 horas de trabalho de estabelecimento (TE) num total de 24 tempos.
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12. As horas da componente individual não são marcadas no horário e cada docente tem autonomia para a 

sua gestão, estando ainda incluídas as horas para reuniões que venham a ser marcadas nos termos da lei. 

 

5.3. Distribuição de serviço docente 
 

A distribuição do serviço docente tem por finalidade garantir as condições para o desenvolvimento das 

ofertas educativas e de outras atividades que promovam a formação integral dos alunos, tendo como 

princípio orientador a garantia de uma educação de qualidade e os legítimos interesses dos alunos. A 

distribuição será da responsabilidade do Diretor com base nas orientações legais em vigor, depois de 

ouvido o Conselho Pedagógico. 

A distribuição das horas letivas dos docentes deve resultar da elaboração dos horários das turmas, de 

forma a responder aos princípios seguidos, para criar as melhores condições de promoção do sucesso 

escolar dos alunos. 

O serviço letivo deve ser distribuído, tendo em consideração os seguintes princípios gerais: 

1. Atribuição de turmas aos docentes seguindo a graduação profissional dentro de cada grupo disciplinar 

/ recrutamento; 

2. Sempre que possível permitir a continuidade e sequencialidade, na atribuição de turmas e disciplinas. 

3. A componente letiva de cada docente do quadro do agrupamento tem de estar totalmente completa, 

não podendo, em caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência; 

4. Sempre que possível deve ser dada continuidade na direção de turma, desde que se mantenha a sua 

constituição; 

5. No caso dos docentes de Educação Física ou com formação e habilitação adequada podem ainda ser 

atribuídas horas para a dinamização de grupo/turma de modalidades de desporto escolar; 

6. As disciplinas transversais devem ser afetas a docentes de grupos disciplinares/recrutamento com 

défice de horas desde que sejam considerados aptos e com habilitação para as lecionar; 

7. Os docentes podem, independentemente do grupo pelo qual foram recrutados, lecionar qualquer área 

disciplinar, disciplina ou unidade de formação do mesmo ou de diferente ciclo ou nível, desde que sejam 

titulares da adequada formação científica e ou certificação de idoneidade nos casos em que esta é 

requerida; 

8. Na atribuição das disciplinas de oferta de escola torna-se prioritária e determinante a racional e eficiente 

gestão dos recursos docentes existentes no agrupamento, designadamente dos professores de carreira 

afetos a disciplinas, áreas disciplinares ou grupos de recrutamento com ausência ou reduzido número de 

horas de componente letiva. 

9. A disciplina de oferta complementar “Educação para a Cidadania e Saúde” nos 6.º, 7.º , 8.º e 9.º anos 

de escolaridade é atribuída ao Diretor de turma com um tempo semanal. 

10. Existência de um tempo de trabalho de estabelecimento comum dos docentes do mesmo grupo de 

recrutamento, registado no horário, para trabalho colaborativo. 

11. No 2.º ciclo, a disciplina de Apoio ao Estudo funcionará no 5.º ano com 2 tempos semanais e no 6.º 

ano com 4 tempos semanais.Esta disciplina é de frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória 

por indicação do Conselho de Turma depois de obtido o acordo do encarregado de educação. Este apoio 

deve ser efetuado por docentes das áreas curriculares das Ciências e das Humanidades. 

12. Para o exercício das funções de Diretor de Turma são atribuídas 2 horas semanais da componente 
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letiva e até 2 horas da componente não letiva. No entanto, poderá ser atribuído até 2 horas da componente 

não letiva a outro docente do Conselho de Turma no caso de não ser possível atribuí-las ao Diretor de 

Turma. 

5.5. Distribuição da componente não letiva 
 

Na Educação pré-escolar, a componente não letiva de estabelecimento é destinada ao atendimento dos 

encarregados de educação, à supervisão das atividades da AAAF, à participação em projetos e preparação 

de atividades. 

No 1.° CEB, este tempo distribui-se da seguinte forma: 60 minutos para receção aos encarregados de 

educação e 60 minutos para acompanhamento das atividades de enriquecimento curricular. 

Os docentes dos 2° e 3° ciclos do ensino básico e do ensino secundário terão 2 horas de componente não 

letiva de estabelecimento. 

Os docentes que tenham direito à redução da componente letiva ao abrigo do artigo 79° do ECD, o número 

de horas de redução passa para a componente não letiva, podendo ser atribuídas para: 

- Desempenho de cargos de coordenação pedagógica; 

- Direção dos cursos profissionais e de educação formação; 

- Apoio à direção de turma; 

- Acompanhamento pedagógico e disciplinar; 

-Clubes e projetos; 

- Apoio aos alunos; 

-Equipa TIC; 

- Medidas para a concretização do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar; 

- Tempo de deslocação entre diferentes estabelecimentos de ensino do Agrupamento; 

- Outras funções. 
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6. Matrizes Curriculares 

Os planos curriculares integram Áreas Curriculares Disciplinares, as quais, através da sua finalização, 

intencionalidade, estruturação coerente e sequência organizadora, conformam o currículo escolar a 

oferecer aos alunos, aos respectivos encarregados de educação e à comunidade educativa. 

A conceção e o desenvolvimento do currículo (nomeadamente ao nível dos Planos de Turma, no ensino 

básico) refletem as aprendizagens essenciais– tendo por base a legislação em vigor. Complementado e 

enriquecido por intermédio de uma relação de experiências educativas a proporcionar a todos os alunos, 

servem estas aprendizagens essenciais de fio condutor e elemento estruturante de todo o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

 

6.1. Distribuição das cargas horárias 
 

O desenvolvimento curricular na Educação Pré-Escolar é da responsabilidade do educador que exerce a 

atividade educativa/letiva de 25 horas semanais, em regime de monodocência, devendo a sua ação 

orientar-se pelo disposto nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, de acordo com o 

estipulado no Despacho n.º 9180/2016 de 19 de julho. 

Conforme disposto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, a sua aplicação será efetuada 

de forma gradual. Deste modo, o referido decreto-lei produz efeito em 2018/2019 nos 1.º, 5.º, 7.º e 10.º 

anos de escolaridade; nos demais anos mantém-se a aplicação do Decreto-Lei n.º 139/2012. 
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6.2. Planos Curriculares por Ciclo 
 

6.2.1 Plano Curricular da Educação Pré-Escolar 

Áreas de conteúdo Componentes 

Formação Pessoal e Social (a): 

-Construção da identidade e autoestima 

-Independência e autonomia 

-Consciência de si como aprendente 

-Convivência democrática e cidadania 

Expressão e 

Comunicação (b): 

Domínio da Educação Física 

 

Domínio da Educação Artística 

Subdomínios: 

-Artes Visuais 

-Jogo dramático/teatro 

-Música 

-Dança 

 

 Domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

 

 

 

 

Domínio da Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comunicação oral 

-Consciência linguística 

-Funcionalidade da linguagem escrita e a sua utilização em contexto 

-Identificação de convenções da escrita 

-Prazer e motivação para ler e escrever 

 

-Números e operações 

-Organização e tratamento de dados 

-Geometria e medida 

-Interesse e curiosidade pela matemática 

Conhecimento do Mundo c) 

Introdução à metodologia científica 

-Abordagem às ciências 

-Mundo tecnológico e utilização das tecnologias 

 

a)  A Área da Formação Pessoal e Social é considerada uma área transversal, porque, embora tenha uma intencionalidade e conteúdos 

próprios, se insere em todo o trabalho educativo realizado no jardim de infância, uma vez que tem a ver com a forma como as crianças 

se relacionam consigo próprias, com os outros e com o mundo, num processo de desenvolvimento de atitudes, valores e disposições 

que constituem as bases de uma aprendizagem bem sucedida ao longo da vida e de uma cidadania autónoma, consciente e solidária. 

b) A área de Expressão e Comunicação é a única em que se distinguem diferentes domínios, que se incluem na mesma área por terem 

uma íntima relação entre si e constituem formas de linguagem indispensáveis para a criança interagir com os outros, exprimir os seus 

pensamentos e emoções de forma própria e criativa, dar sentido e representar o mundo que a rodeia. Os domínios que fazem parte 

da área de Expressão e Comunicação são os seguintes: 

-Domínio da Educação Física, que privilegia uma abordagem global não especificando componentes. 

-Domínio de Educação Artística, que, tendo perspetivas e estratégias comuns, engloba diferentes linguagens, cuja especificidade 

determina a introdução de quatro subdomínios: artes visuais, jogo dramático/ teatro, música e dança. 

-Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, que considera não só a íntima relação e a complementaridade entre estes 

dois tipos de aprendizagem da língua, mas também a sua especificidade, levando a apresentá-los separadamente, com a 

indicação das respetivas componentes. 

-Domínio da Matemática, onde são consideradas quatro componentes que integram as aprendizagens a realizar neste domínio. 

c)  A área do Conhecimento do Mundo enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. 

Encara-se a área do Conhecimento do Mundo como a sensibilização às diversas ciências naturais e sociais, considerando-as como 

uma área integradora, não só porque as diferentes ciências serão abordadas de modo articulado, mas também porque permite 
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mobilizar aprendizagens de todas as outras áreas. A importância dos meios tecnológicos e informáticos no conhecimento do mundo 

próximo e distante, e no contacto com outros valores e culturas faz com que a sua utilização no jardim de infância seja considerada 

como um recurso de aprendizagem. 

 

6.2.3. Plano Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
1 e 2.º Ano | Decreto-Lei n.º 55/2018. 

Componentes do currículo Carga horária semanal (Horas) 

C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 

T
IC

 

Português 7 

Matemática 7 

Estudo do Meio 3 

Educação Artística 

Artes Visuais – 1h 

5 

Expressão Dramática/Teatro – 1h 

Dança – 1h 

Música – 1h 

Educação Física Educação Física – 1h 

Apoio ao estudo  2 
3 

Oferta Complementar – Filosofia no 1.º CEB Pensar e Refletir 1 

Total  25 horas * 

Atividades de Enriquecimento Curricular (c) 4 

Educação Moral e Religiosa (d) 1 

* Inclui 2h30m de intervalo 

 
3 e 4.º Ano | Decreto-Lei n.º 139/2012. 

Componentes do currículo Carga horária semanal (Horas) 

Português 7 

Matemática 7,5 

Inglês 2 

Estudo do Meio 3 

Expressões Artísticas e Físico-motoras 3 

Apoio ao estudo (a) 1,5 

Oferta Complementar (b) 1 

Tempo a cumprir 25 horas* 

Atividades de Enriquecimento Curricular (c) 3 

Educação Moral e Religiosa (d) 1 

TIC- Iniciação à Programação no 1.º CEB (e) 1 

* Inclui 2h30m de intervalo
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(a) Apoio aos alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço do apoio nas 

disciplinas de Português e de Matemática, de acordo com o n.º 1 do artigo 13.º. 

(b) Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma transversal, a educação para a 

cidadania e componentes de trabalho com as tecnologias de informação e de comunicação, de acordo com o n.º 2 do artigo 

12.º. 

(c) Atividade de caráter facultativo, nos termos do artigo 14.º No caso de estas atividades serem oferecidas por entidade 

exterior à escola, o que carece sempre de contratualização, é necessária confirmação explícita do Ministério da Educação e 

Ciência para que a sua duração exceda 3 horas nos 3.º e 4.º anos e 5 horas nos 1.º e 2.º anos de escolaridade. 

(d) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 19.º. 

(e) Programa da Direção-Geral da Educação (DGE) direcionado aos alunos do 4.º ano. 

 

6.2.3. Planos Curriculares do 2.º Ciclo do Ensino Básico 
 

5.º Ano | Decreto-Lei n.º 55/2018 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal 

(tempos de 50 minutos) 

Áreas disciplinares Disciplinas 
5.º ano 

Tempos 

Temp.s 

Línguas e Estudos 

Sociais  

Português 4 

Inglês 3 

História e Geografia de Portugal 3 

Cidadania e Desenvolvimento (a)  

Subtotal 10 

Matemática e Ciências  

Matemática 5 

Ciências Naturais 2 

Subtotal 7 

Educação Artística e 

Tecnológica  

Educação Visual 2 

Educação Tecnológica 2 

Educação Musical 2 

TIC (a) 1 

Subtotal 7 

Educação Física 3 

TOTAL 28 

Educação Moral e Religiosa 1 

Apoio ao Estudo 2 

Complemento Educação Artística/Expressão Dramática 1 

(a) Em organização semestral 

 

Nota: Ao total anual previsto na matriz curricular-base acresce o tempo letivo atribuído a EMR e, 

ainda, o tempo atribuído, por decisão da escola ao Apoio ao Estudo e ao Complemento de Educação 

Artística (Expressão Dramática). 
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6.º Ano | Decreto-Lei n.º 139/2012 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal 

(tempos de 50 minutos) (a) 

Áreas disciplinares Disciplinas 6.º ano 

Línguas e Estudos Sociais  

Português 5 

Inglês 3 

História e Geografia de Portugal 3 

Matemática e Ciências 
Matemática 5 

Ciências Naturais 2 

Educação Artística e 

Tecnológica  

Educação Visual 2 

Educação Tecnológica 2 

Educação Musical 2 

Educação Física 3 

 Educação Moral e Religiosa (1) 

 

Tempo máximo a cumprir (minutos) 1350 

(1395) 

Oferta Complementar: Educação para a Cidadania e Saúde  1 

Apoio ao estudo  4 
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6.2.4. Planos Curriculares do 3.º Ciclo do Ensino Básico 
 

7.º Ano | Decreto-Lei n.º 55/2018 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal 

(tempos de 50 minutos) 

Áreas disciplinares Disciplinas 
7.º ano 

Tempos 

Português 4 

Subtotal 4 

Línguas Estrangeiras 
Inglês 3 

Língua Estrangeira II 2 

Subtotal 5 

Ciências Sociais e Humanas 

História (a) 
5 

Geografia (a) 

Cidadania e Desenvolvimento (b)  

Subtotal 5 

Matemática 4 

Subtotal 4 

Ciências Físico-Naturais 

Ciências Naturais 2 

Físico-Química 2 

CN/FQ (c) 1 

Subtotal 9 

Educação Artística e 

Tecnológica  

Educação Visual 2 

Complemento Ed. Artística/Oficina Artes (b) 1 

TIC  1 

Subtotal 3 

Educação Física 3 

Subtotal 3 

TOTAL 29 

Educação Moral e Religiosa 1 

 

(a) Carga horária semestral entre as duas disciplinas. 

(b) Em organização semestral 

(c) Desenvolvimento de trabalho prático e experimental em par pedagógico. 
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8.º e 9.º Ano | Decreto-Lei n.º 139/2012 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal 

(tempos de 50 minutos)) 

Áreas disciplinares Disciplinas 8.ºano 9.º ano 

Línguas Estrangeiras 

Português 4 4 

Inglês 2 3 

Língua Estrangeira II 3 2 

Ciências Sociais e Humanas 
História 2 2 

Geografia 2 3 

Ciências Físicas e Naturais 

Matemática 4 4 

Ciências Naturais 3 3 

Físico-Química 3 3 

Expressões e Tecnologias 

Educação Visual  2 3 

TIC  1 -- 

Oferta de Escola (Pintura ou Ed. Tecnológica 1 -- 

Educação Física 2 2 

 Educação Moral e Religiosa  (1) (1) 

 

Atividades que promovam o desenvolvimento do aluno (minutos)  35 35 

Tempo máximo a cumprir (minutos) 
1485 

(1530) 

1485 

(1530) 

Oferta Complementar: Educação para a Cidadania e Saúde  1  1  
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6.2.5. Plano Curricular Cursos Educação Formação tipo 2 
 
 

Componentes de Formação 
1.º Ano 2.º Ano TOTAL (a) 

N.º Horas Tempos N.º Horas Tempos N.º Horas 

Sociocultural 

Língua Portuguesa 100 4 92 4 192 

Inglês 100 4 92 4 192 

Cidadania e Mundo Atual 100 4 92 4 192 

TIC 48 2 48 2 96 

Higiene, Saúde e Seg. no Trabalho 30 1 _____ _____ 30 

Educação Física 48 2 48 2 96 

Subtotal 426 17 372 16 798 

Científica 

 

Matemática Aplicada 105 4 105 4 210 

Física e Química  63 2 60 2 123 

Subtotal 168 6 165 6 333 

Técnológica 

 

Construções metalomecânicas 175 5 200 6 325 

Inst. elétricas e máquinas elétricas 100 3 150 5 200 

Circuitos eletromecânicos, 

controlo e automação industrial 

100 3 100 3 200 

Manut. equipam. eletromecânicos 125 2 50 1 125 

Prática  Formação em Contexto de Trabalho _____ _____ 210 _____ 210 

Total de horas/curso 1094 37 1247 37 2341 

 

a) Carga horária global não compartimentada pelos dois anos do ciclo de formação, a gerir pela entidade formadora, 

no quadro das suas competências específicas, acautelando o equilíbrio da carga horária anual por forma a otimizar 

a formação em contexto escolar e a formação em contexto de trabalho. 
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6.2.6. Planos Curriculares do Ensino Secundário 
 

 

6.2.6.1. - Cursos científico-humanísticos | Decreto-Lei n.º 55/2018 

 

 

Curso científico-humanístico de ciências e tecnologia| Portaria n.º 226-A/2018 

 

Componentes de formação 

Carga horária semanal (a) 

(tempos de 50 minutos) 

 10.º Ano 

Tempos 

Geral 

Português 

C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 

(d
) 

4 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 3 

Filosofia 3 

Educação Física 3 

Específica 

Trienal (Mat. A) 5 

Bienal 1 (FQ) 7 

Bienal 2 (BIO) 7 

TOTAL 32 

Educação Moral e Religiosa (c)  1 

 
 

(a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente do currículo. 

(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira (LE I, II, III) Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico 

(LE I), iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário (LE II). No caso de o aluno iniciar uma língua, 

tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à LE I como disciplina 

facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. Aos alunos oriundos de sistemas educativos 

estrangeiros aplica-se o disposto no artigo 12.º. 

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

(d) Componente desenvolvida nos termos da alínea d) do ponto 4 do artigo 10.º da presente portaria. 

 

 

 

 

 

 



 

Agrupamento de Escolas de Seia                                                                                                       Ano letivo18|19 
 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO PROJETO EDUCATIVO 
18 

Curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades/Ciências Sócioeconómicas 

Portaria n.º 226-A/2018 

Componentes de formação 

Carga horária semanal 

(tempos de 50 minutos) 

10.º Ano 

Tempos 

Geral 

Português 

C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 

(d
) 

4 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 3 

Filosofia 3 

Educação Física 3 

Específica 

Trienal (HIST. A) 5 

Bienal 1 (GEO. A) 6 

Bienal 2 (MACS/ECON. A) 6 

TOTAL 30 

Educação Moral e Religiosa (c) 1 

 

(a)  A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente do currículo. 

(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira (LE I, II, III) Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico 

(LE I), iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário (LE II). No caso de o aluno iniciar uma língua, 

tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à LE I como disciplina 

facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. Aos alunos oriundos de sistemas educativos 

estrangeiros aplica-se o disposto no artigo 12.º. 

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

(d) Componente desenvolvida nos termos da alínea d) do ponto 4 do artigo 10.º da presente portaria. 

 

Curso científico-humanístico de Artes Visuais | Portaria n.º 226-A/2018 

Componentes de formação 

Carga horária semanal (a) 

(tempos de 50 minutos) 

10.º Ano 

Tempos 

Geral 

Português 

C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 4 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 3 

Filosofia 3 

Educação Física 3 

Específica 

Trienal (DES. A) 5 

Bienal 1 (HCA. A) 6 

Bienal 2 (GEOM DESC.) 6 

TOTAL 30 

Educação Moral e Religiosa (c) 1 
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(a)  A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente do currículo. 

(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira (LE I, II, III) Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico 

(LE I), iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário (LE II). No caso de o aluno iniciar uma língua, 

tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à LE I como disciplina 

facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. Aos alunos oriundos de sistemas educativos 

estrangeiros aplica-se o disposto no artigo 12.º. 

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

(d) Componente desenvolvida nos termos da alínea d) do ponto 4 do artigo 10.º da presente portaria. 

 

6.2.6.2. - Cursos científico-humanísticos | Decreto-Lei n.º 139/2012 

Componentes de formação 
Carga horária semanal (a) 

11.0 ano 12.0 ano 

Geral 

Português 4 5 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 3 __ 

Filosofia 3 __ 

Educação Física 3 3 

Específica 

Trienal 5 6 

Opções (c): 

Bienal1 

Bienal 2 

 

6 (7) 

6 (7) 

__ 

__ 

Opções (d) 

Anual 1 
__ 3 

Opções (e) 

Anual 2 (f) 
__ 3 

Educação Moral e Religiosa (g) (2) (2) 

Atividades que promovam o desenvolvimento do aluno 
(minutos) (i) 

30 ou 20 35 

Tempo máximo a cumprir (horas)  
1530 ou 1620 

(1620 ou 1710) 

1035 

(1125) 

 

a) Carga letiva semanal em minutos referente a tempo útil de aula. 

b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará 

obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as 

disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com 

aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

d), e) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (d). 

f) Oferta dependente do projeto educativo da escola — conjunto de disciplinas comum a todos os cursos. 

g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 90 minutos. 

h) Carga máxima em função das opções dos diversos cursos. 

i) Tempo sobrante da distribuição das cargas em tempos letivos semanais, que será utilizado no reforço de atividades letivas 

que promovam o desenvolvimento do aluno. 
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Curso científico-humanístico de ciências e tecnologia| Decreto-Lei n.º 139/2012 

 

Componentes de formação 
Carga horária semanal (a) 

11.º ano 12.0 ano 

Geral 

Português 4 5 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 3 - 

Filosofia 3 - 

Educação Física 3 3 

Específica 

Matemática A 5 6 

Opções (c): 

Bienal   Física e Química A 

Biologia e Geologia 

Geometria Descritiva A 

 
7 
7 
[6] 

 
__ 
__ 
 

Opções (d)  Biologia 
Física 
Química 
Geologia 

-- 3 

Opções (e) 

Anual (f)  Aplicações informáticas B 

Direito 

Economia C 

Filosofia A 

Geografia C 

Língua Estrangeira I, II ou III 

Psicologia B 

-- 3 

Educação Moral e Religiosa (g) (2) (2) 

Atividades que promovam o desenvolvimento do aluno 
(minutos) (i) 

20 35 

Tempo máximo a cumprir (h) 
1575 ou 1620 (1665 ou 

1710) 
1035 

(1125) 

 

a) Carga letiva semanal em minutos referente a tempo útil de aula. 

b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará 

obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta 

as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina 

facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

d), e) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (d). 

f) Oferta dependente do projeto educativo da escola — conjunto de disciplinas comum a todos os cursos. 

g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 90 minutos. 

h) Carga máxima em função das opções dos diversos cursos. 

i) Tempo sobrante da distribuição das cargas em tempos letivos semanais, que será utilizado no reforço de atividades 

letivas que promovam o desenvolvimento do aluno. 
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Curso científico-humanístico de ciências socioeconómicas | Decreto-Lei n.º 139/2012 

 

Componentes de formação 
Carga horária semanal (a) 

11.0 ano 12.0 ano 

Geral 

Português 4 5 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 3 __ 

Filosofia 3 __ 

Educação Física 3 3 

Específica 

Matemática A 5 6 

Opções (c): 
Bienal        Economia A 

Geografia A 
História B 

6 
6 

__ 
__ 

Opções (d) 
Economia C 
Geografia C 
Sociologia 

-- 3 

Opções (e) 
Anual (f)   Aplicações informáticas B 

Direito 

Economia C 

Filosofia A 

Geografia C 

Língua Estrangeira I, II ou III 

Psicologia B 

-- 3 

Educação Moral e Religiosa (g) (2) (2) 

Atividades que promovam o desenvolvimento do aluno 
(minutos) (i) 

30 35 

Tempo máximo a cumprir (h) 
1530 

(1620) 
1035 

(1125) 

 

a) Carga letiva semanal em minutos referente a tempo útil de aula. 

b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará 

obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as 

disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, 

com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

d), e) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (d). 

f) Oferta dependente do projeto educativo da escola — conjunto de disciplinas comum a todos os cursos. 

g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 90 minutos. 

h) Carga máxima em função das opções dos diversos cursos. 

i) Tempo sobrante da distribuição das cargas em tempos letivos semanais, que será utilizado no reforço de atividades letivas que 

promovam o desenvolvimento do aluno 
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Curso científico-humanístico de línguas e humanidades| Decreto-Lei n.º 139/2012 

 

 

Componentes de formação 
Carga horária semanal (a) 

11.0 ano 12.0 ano 

Geral 

Português 4 5 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 3 - 

Filosofia 3 - 

Educação Física 3 3 

Específica 

História A 5 6 

Opções (c): 

Bienal Geografia A 

Latim A 

Língua Estrangeira I, II ou III 

Literatura Portuguesa 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

6 

6 

 

6 

__ 

__ 

 
Opções (d) 

Filosofia A 

Geografia C 

Latim B 

Língua Estrangeira I, II ou III 

Literaturas de Língua Portuguesa 

Psicologia B 

Sociologia 

-- 3 

Opções (e) 

Anual (f) Antropologia 

Aplicações informáticas B 

Direito 

Economia C 

-- 3 

Educação Moral e Religiosa (g) (2) (2) 

Atividades que promovam o desenvolvimento do aluno 

(minutos) (i) 
30 35 

Tempo máximo a cumprir (h) 
1530 

(1620) 

1035 

(1125) 

 

a) Carga letiva semanal em minutos referente a tempo útil de aula. 

b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará 

obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as 

disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com 

aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

d), e) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (d). 

f) Oferta dependente do projeto educativo da escola — conjunto de disciplinas comum a todos os cursos. 

g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 90 minutos. 

h) Carga máxima em função das opções dos diversos cursos. 

i) Tempo sobrante da distribuição das cargas em tempos letivos semanais, que será utilizado no reforço de atividades letivas que 

promovam o desenvolvimento do aluno
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Curso científico-humanístico de artes | Decreto-Lei n.º 139/2012 

 

Componentes de formação 
Carga horária semanal (a) 

11.0 ano 12.0 ano 

Geral 

Português 4 5 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 3 - 

Filosofia 3 - 

Educação Física 3 3 

Específica 

Desenho A 5 6 

Opções (c): 
Bienal       Geometria Descritiva A 

Matemática B 
História da Cultura e das Artes 

 
6 
6 

 
__ 
__ 
 

Opções (d) 
Oficina de Artes 
Oficina Multimédia B 
Materiais e Tecnologias 

-- 3 

Opções (e) 
Anual (f)   Aplicações informáticas B 

Direito 
Economia C 
Filosofia A 
Geografia C 
Língua Estrangeira I, II ou III 
Psicologia C 

-- 3 

Educação Moral e Religiosa (g) (2) (2) 

Atividades que promovam o desenvolvimento do aluno 
(minutos) (i) 

30 35 

Tempo máximo a cumprir (h) 
1530 

(1620) 

1035 

(1125) 

 

a) Carga letiva semanal em minutos referente a tempo útil de aula. 

b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará 

obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as 

disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com 

aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

d), e) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (d). 

f) Oferta dependente do projeto educativo da escola — conjunto de disciplinas comum a todos os cursos. 

g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 90 minutos. 

h) Carga máxima em função das opções dos diversos cursos. 

i) Tempo sobrante da distribuição das cargas em tempos letivos semanais, que será utilizado no reforço de atividades letivas que 

promovam o desenvolvimento do aluno 
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6.2.6.3. - Cursos profissionais 
 

Matriz dos cursos profissionais do 10.º ano de escolaridade | Decreto-Lei n.º 55/2018 

Portaria n.º 235-A/2018 

Componentes de formação Total de horas (a) 
(Ciclo de formação) 

Sociocultural 

Português 

C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

e
s
e
n
v
o
lv

im
e
n
to

 (
e
) 

320 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 220 

Área de integração 220 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Subtotal 1000 

Científica 2 a 3 disciplinas (c) 500 

Técnológica UFCD(d) 1000 a 1300 

Formação em contexto de trabalho  600 a 840 

Educação Moral e Religiosa (f) 

Total (g) 3100 a 3440 

 

a) Carga horária não compartimentada pelos 3 anos do ciclo de formação a gerir pela escola, no âmbito da sua 

autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a optimizar a gestão modular e a formação em 

contexto de trabalho e o seu projeto de flexibilidade. 

b) 0 aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará 

obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. 

c) Disciplinas científicas de base a fixar nos referenciais de formação do CNQ, em função das qualificações 

profissionais a adquirir. 

d) Unidades de Formação de Curta Duração desenvolvidas de acordo com os respetivos referenciais de formação 

constantes do CNQ, observando as orientações da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P., 

designadamente nos cursos enquadrados em regime provisório no CNQ, para os quais se mantêm as três a quatro 

disciplinas definidas nos planos de estudo publicados nas portarias de criação de cada curso, devendo ser aplicados os 

respetivos programas em vigor 

e) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. 

f) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com uma carga horária nunca inferior a 81 horas, a 

distribuir pelos três anos do ciclo de formação cujo tempo acresce ao total da matriz. 

g) A carga horária total da formação varia entre um mínimo de 3100 horas e um máximo de 3440 horas.  
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Matriz dos cursos profissionais 11.º e 12.º anos de escolaridade Decreto-Lei n.º 139/2012 

Componentes de formação 
Total de horas (a) 

(Ciclo de formação) 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 220 

Área de integração 220 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica 2 a 3 disciplinas (c) 500 

Técnica 3 a 4 disciplinas (d) 1100 

 Formação em contexto de trabalho (e) 600 a 840 

   

Total  3200 a 3440 

a) Carga horária não compartimentada pelos 3 anos do ciclo de formação a gerir pela escola, no âmbito da sua 

autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a optimizar a gestão modular e a formação 

em contexto de trabalho. 

b) 0 aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, 

iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. 

c) Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função das qualificações profissionais a 

adquirir. 

d) Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualificação profissional visada. 

e) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais 

e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir. 

 

6.2.6.4. - Cursos EFA 
 

Matriz do curso Educação e Formação de Adultos – EFA S- Tipo C 

Curso EFA 

Percurso formativo Condição mínima de acesso Formação de base 
Portefólio reflexivo 

de aprendizagem 
Total 

S -Tipo C 11.º ano 
300 horas 

--- 

-- 

15 horas 315 horas 
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6.2.6.5. – Acerto carga curricular, reforço e oferta de apoios 

 

 

 

 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

ACERTO DA 

CARGA 

CURRICULAR 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 

 
Ciências Naturais: 1 tempo 

(35 + 15 m de acerto) 

Português: 1 tempo 

(35 + 15 m de acerto) 

APOIO (frequência 

facultativa) 

- Português: 1 tempo 

(componente não letiva) 

- Matemática: 1 tempo 

(componente não letiva)  

- Português: 1 tempo 

(componente não letiva) 

- Matemática: 1 tempo 

(componente não letiva) 

- Português: 1 tempo 

(componente não letiva) 

- Matemática: 1 tempo 

(componente não letiva) 

Ensino Secundário 

ACERTO DA CARGA 

CURRICULAR 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

 Filosofia: 1 tempo 

(20 + 30 m de acerto) 

- História A: 1 tempo  

(35 + 15 m de acerto) 

 

- Desenho A: 1 tempo  

(35 + 15 m de acerto) 

 

REFORÇO LETIVO 

 
- Matemática A (1 tempo) 

- Geometria Descritiva A (1 

tempo) 

 

APOIO (frequência 

facultativa) 

Trienal: 1 tempo  

(componente não letiva) 

 

- Matemática A 

- História A  

- Desenho A 

Disciplinas bienais: 1 tempo 

(componente não letiva) 

 

- Física e Química A 

- Biologia e Geologia 

- MACS 

- Geografia A 

- Geometria Descritiva A 

- História da Cultura e das Artes 

Português: 1 tempo 

(componente não letiva) 

 

 

Centro de Explicações do 
Ensino Secundário 
4.ª feira (14:30h às 17:20h) 

Dependendo da 
disponibilidade do professor 
– componente não letiva 

Dependendo da disponibilidade do 
professor – componente não letiva 

Dependendo da disponibilidade do 
professor – componente não letiva 
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7. Apoio 
 

A legislação em vigor prevê um conjunto de atividades de promoção do sucesso escolar em todos os ciclos 

de ensino. Deste modo, procurando dar resposta à diversidade de necessidades educativas, gerir os 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos e atender às diferenças, o Agrupamento promove atividades 

diversas de apoio educativo. Estas medidas estendem-se ao nível da Educação Pré-Escolar, do Ensino 

Básico e Secundário. Entende-se por apoio educativo o conjunto das estratégias e atividades concebidas 

e realizadas na escola que contribuam para que os alunos potenciem o seu desenvolvimento de acordo 

com as suas caraterísticas e adquiram os conhecimentos e aprendizagens consagradas no currículo em 

vigor. 

O apoio é uma oferta do Agrupamento por decisão do Conselho Pedagógico, esta resposta educativa é 

formalizada no Conselho de Turma, sendo de frequência facultativa e tem em vista colmatar as dificuldades 

do aluno, consistindo em aulas de apoio suplementar, no presente ano letivo. Este apoio tem como 

principais objetivos: 

-consolidar os conteúdos, competências e/ou métodos de resolução de exercícios lecionados nas aulas; 

-rever conteúdos/competências estruturantes de anos letivos anteriores; 

-promover a aquisição de competências, conteúdos, por parte dos alunos que se encontrem com 

dificuldades de aprendizagem numa determinada disciplina. 

 

 

8. Apoio Tutorial Específico (ATE) 
 

O Despacho Normativo n°10-B/2018, de 6 de junho, no ponto 1 do artigo 12°, prevê apoio tutorial específico 

para os alunos dos 2° e 3° ciclos do ensino básico que, ao longo do seu percurso escolar, acumulem duas 

ou mais retenções. Implementando esta medida, procura-se encontrar respostas adequadas às 

dificuldades específicas de cada um, apoiando-os na criação de hábitos de estudo, de rotinas de trabalho, 

na sua integração na turma e na escola, no cumprimento das regras escolares e no seu projeto de vida, 

bem como proporcionar-lhes uma orientação educativa adequada a nível pessoal, escolar e profissional, 

de acordo com as aptidões, necessidades e interesses que manifestem, promovendo um ambiente de 

aprendizagem que permita o desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 

 

Competências e atribuições do Professor Tutor 

Aos professores tutores compete: 

a) Proceder à recolha de elementos caracterizadores do perfil do aluno. 

b) Reunir nas horas atribuídas com os alunos que acompanha. 

c) Desenvolver medidas de apoio aos alunos, designadamente de integração na turma e na escola 

e de aconselhamento e orientação no estudo e nas tarefas escolares. 

d) Promover a assiduidade e a pontualidade dos alunos em todas as atividades letivas e de apoio. 

e) Ajudar os alunos na organização, aquisição e desenvolvimento de técnicas de estudo. 
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f) Desenvolver nos alunos autoconfiança e sentido crítico. 

g) Cooperar com o(s) Conselho(s) de Turma e o SPO, na gestão adequada de recursos e na adoção 

de medidas pedagógicas que contribuam para o sucesso dos alunos, sob a supervisão do Diretor 

de turma. 

h) Definir objetivos pessoais de sucesso (curto, médio e longo prazo) e de estratégias superadoras 

de dificuldades. 

i) Contribuir para o sucesso educativo e para a diminuição do abandono escolar, conforme previsto 

no Projeto Educativo de Escola. 

j) Elaborar, no final de cada período, um relatório do trabalho desenvolvido, a ser entregue ao(s) 

Conselho(s) de Turma. 

k) Garantir a articulação entre a escola, o SPO e a família. 

 

Tutores 

Com o objetivo de promover a articulação e a partilha de experiências é criado o Conselho de Professores 

Tutores (CPT). O Conselho de Professores Tutores é composto por: 

a) Conjunto dos professores tutores 

b) Representante do SPO 

c) Coordenadores de Estabelecimento 

A lista dos professores tutores será atualizada, anualmente. 

 

Reuniões 

O CPT reunirá, pelo menos, uma vez por período com o objetivo de: 

a) Partilhar experiências, saberes, metodologias e materiais. 

b) Promover a uniformização de procedimentos. 

c) Construir materiais de apoio. 

d) Monitorizar o funcionamento do Apoio Tutorial Específico. 

e) Avaliar, trimestralmente, o impacto da implementação do ATE. 

 

Funcionamento do Apoio Tutorial Específico 

O Apoio Tutorial Específico abrange os alunos do 2.º e 3.° ciclo do ensino básico que, ao longo do seu 

percurso escolar, acumulem duas ou mais retenções. 

Cada professor tutor acompanha, no máximo, um grupo de 10 alunos. Qualquer outra situação carece, 

conforme legislação, de autorização da instância adequada. 

Para o acompanhamento do grupo de alunos, são atribuídas ao professor tutor quatro horas semanais. 

O apoio é prestado, preferencialmente, em pequeno grupo podendo, no entanto, ser também prestado de 

forma individualizada. 

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

intervenção do professor tutor. 
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Os encarregados de educação dos alunos que reúnem condições para usufruir da medida, manifestam no 

ato da matrícula, a sua concordância/não concordância com a frequência. 

Sempre que possível, os grupos de tutorandos serão constituídos tendo em consideração o ano de 

escolaridade e a faixa etária dos alunos. 

 

Monitorização e Avaliação 

A avaliação deve incidir sobre os resultados obtidos pelos alunos envolvidos, ao nível das atitudes, do 

comportamento, em geral, e do sucesso escolar. 

A monitorização e avaliação serão feitas ao longo do ano, através do preenchimento de grelhas e 

relatórios, no final de cada período, pelos alunos, tutores e Conselho de Turma, com base no trabalho 

desenvolvido. 

No final dos 1.° e 2.° períodos e no final do ano letivo, o Coordenador dos professores tutores, através da 

análise de todos os dados recolhidos, elabora um relatório a apresentar ao Conselho Pedagógico. 

 

Divulgação 

A divulgação do Apoio Tutorial Específico é feita nas reuniões de conselho pedagógico, de departamento, 

nas reuniões com os encarregados de educação e em reuniões com o Pessoal Docente e os Assistentes 

Operacionais. 

 

9. Clubes 

No Agrupamento encontram-se em funcionamento os seguintes clubes: 

CLUBE DE JORNALISMO 

Objetivos Gerais 

• Estimular o gosto pela escrita e pela leitura; 

• Editar trimestralmente o jornal escolar; 

• Consolidar técnicas de comunicação; 

• Pesquisar matéria para elaboração de notícias; 

• Estimular o sentido de solidariedade e interajuda; 

• Efetuar cobertura jornalística (entrevista, reportagem, ...) de acontecimentos mais marcantes da vida 

da Escola; 

• Realçar a importância da interação escola comunidade 
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CLUBE EUROPEU 

Objetivos Gerais 

• Criar entre os seus membros um verdadeiro espírito europeu de cidadania ativa e transmiti-lo aos outros 

membros da comunidade em que estão inseridos;  

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

a Europa  

• Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, nas suas semelhanças e nas suas diferenças;  

• Contribuir para a compreensão e tolerância recíproca;  

• Contribuir para a tomada de consciência relativamente à interdependência europeia e mundial, e à 

necessidade de cooperação;  

• Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade no que respeita à paz, aos direitos do homem 

e à defesa e conservação do ambiente e do património cultural;  

• Valorizar o contributo das novas tecnologias de informação e de comunicação.  

• Fomentar a interdisciplinaridade.  

• Promover o intercâmbio entre escolas. 

 

CLUBE DE PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA 

Objetivos Gerais 

• Fomentar o interesse pela Ciência e Tecnologia, nas áreas de computação, eletrónica e mecânica para 

futuras atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;  

• Promover o estudo e a aplicabilidade de conceitos multidisciplinares, como física, matemática, 

informática, mecânica, línguas estrangeiras, entre outras;  

• Estimular a criatividade e a inteligência promovendo a interdisciplinaridade;  

• Tornar o aluno um agente ativo de seu próprio conhecimento;  

• Incentivar o trabalho de grupo;  

• Explorar aspetos de pesquisa, construção e automação;  

• Compreender o que caracteriza e distingue a Robótica Inteligente e qual a sua aplicabilidade;  

• Despertar o caráter ecológico e a sustentabilidade, uma vez que o projeto utilizará lixo tecnológico 

(computadores antigos, brinquedos descartados, sucatas de eletrónicos) para construção dos projetos 

a desenvolver;  

• Estimular nos alunos, o interesse pela execução de atividades experimentais, promovendo a 

investigação na procura das melhores soluções para um melhor desempenho dos robôs construídos;  

• Estimular alunos e professores a criar atividades e projetos na área da robótica, divulgando seus 

resultados para a comunidade científica através da participação em eventos nacionais e internacionais;  

• Motivar para as competições robóticas: Roboparty. 

 

DESPORTO ESCOLAR 

O Desporto Escolar é dinamizado no agrupamento em períodos nos quais os alunos não têm atividade 

letiva, de modo a proporcionar-lhes a prática de exercício físico. Com este projeto pretende-se: 
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-Proporcionar atividades desportivas de caráter recreativo, lúdico de formação e orientação desportiva; 

- Desenvolver competências físicas, técnicas e táticas, tendo em conta a evolução desportiva e a sua 

formação integral; 

-Fomentar o respeito pelas normas do espírito desportivo, promovendo entre todos os participantes um 

clima de competição leal e de boas relações interpessoais; 

-Promover a aquisição e desenvolvimento de capacidades, aperfeiçoamento de competências e 

aprofundamento de conhecimentos nas vertentes teórica e prática de uma disciplina ou modalidade 

desportiva; 

-Contribuir para a criação de uma cultura desportiva no agrupamento. 

 

ECO-ESCOLAS 

O Agrupamento tem estabelecimentos de ensino integrados no programa Eco-escolas, tendo sido 

galardoados recebido a bandeira verde. Com este programa procura-se incutir e desenvolver nos alunos 

princípios da Educação Ambiental, criando futuros cidadãos conscientes e preocupados com o ambiente, 

utilizando metodologias de trabalho e atividades que contribuam para a melhoria global do ambiente da 

escola e da comunidade. 

Este programa visa: 

- Sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de separação de resíduos; 

- Sensibilizar a comunidade escolar para os benefícios da utilização de energias renováveis; 

- Desenvolver hábitos de poupança de energia e de água; 

- Contribuir para a redução do uso de energias poluentes; 

- Motivar para a necessidade de mudança de atitudes e adopção de comportamentos sustentáveis 

no quotidiano, ao nível pessoal, familiar e comunitário. 

 

 

 

 

 

 

 

Reformulado a partir do Projeto Curricular de Agrupamento, em setembro de 2018, pelo Conselho Pedagógico. 

 


