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O Plano Curricular de Agrupamento corresponde à 

especificidade do Agrupamento e de cada 

sala/turma, permitindo a formação integral e o 

sucesso de todos os alunos e promovendo uma efetiva 

articulação (horizontal e vertical) de competências 

tendo em conta o perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória (PASEO). 

Este plano curricular tem por base o Projeto 

Educativo de Agrupamento (PEA) e as orientações 

curriculares em vigor. 

 

Agrupamento de Escolas António Alves Amorim 
Lourosa 
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1. ORGANIZAÇÂO CURRICULAR 

1.1 Modelo de organização curricular 

As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica asseguram a coordenação, 

supervisão e acompanhamento das atividades escolares. 

Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, a gestão curricular é assegurada por 

dois departamentos: I. Departamento da Educação Pré-Escolar; II. Departamento do 1.º ciclo do 

Ensino Básico. No 2.º e 3.º ciclo do ensino básico a  gestão curricular é assegurada por cinco 

departamentos curriculares, nos quais se encontram representados os grupos de recrutamento e 

disciplinas. 

Com vista a uma melhor organização/articulação entre as diferentes áreas 

disciplinares/disciplinas, foram constituídos os seguintes departamentos: 

 

Departamento Curricular Grupo Disciplinas/Áreas Disciplinares 

Educação Pré-Escolar 100 Orientações Curriculares 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
110 

Português 

Matemática 

Educação Artística 

Educação Física 

Apoio ao Estudo 

Oferta Complementar 

120 Inglês 

Línguas 

210 

220 

300 

320 

330 

Português/Francês do 2.ºCiclo 

Português/Inglês do 2.ºCiclo 

Português do 3.º Ciclo 

Francês do 3.ºCiclo 

Inglês do 3.ºCiclo 

Ciências Sociais e Humanas 

200 
290 
400 
420 

História e Geografia de Portugal do 2.ºCiclo 

EMRC 

História do 3.ºCiclo 

Geografia do 3.ºCiclo 

Matemática e Ciências 
Experimentais 

230 
500 
510 
520 
550 

Matemática/Ciências Naturais do 2.ºCiclo 

Matemática do 3.ºCiclo 

Físico Química 

Ciências Naturais do 3.ºCiclo 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

Expressões 

240 

250 

260 

530 

600 

620 

Educação Visual/Educação tenológica do 2.ºciclo 

Educação Musical do 2.ºCiclo 

Educação física do 2.ºciclo 

Educação tecnológica do 3.ºCiclo 

Educação Visual do 3.ºCiclo 

Educação Física do 3.ºCiclo 

Educação Especial 910 Educação Especial 



 
 

 

1.2.  Desenho curricular/Carga horária 

1.2.1. Educação Pré-escolar 

Na Educação Pré-escolar, a construção articulada do saber implica que as diferentes áreas a 

contemplar não deverão ser vistas como compartimentos estanques, mas abordadas de uma 

forma globalizante e integrada. 

 

Componentes do currículo Carga horária 

 Área de Formação Social e Pessoal 

 Área de Expressão e Comunicação – Domínio da Educação Física 

 Subdomínios do Domínio Educação Artística: 
 Artes Visuais 
 Jogo Dramático/Teatro 
 Música 
 Dança 

 Linguagem Oral e abordagem à Escrita 

 Matemática 

 Área do conhecimento do Mundo 

25 Horas 

Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) (a) 

 

 

(a) Atividades de caráter facultativo, dinamizadas pela Autarquia 

 

1.2.2. 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Esta distribuição da carga horária tem em conta tempos letivos de 60 minutos. 

 

Componentes do currículo 
Carga horária de acordo DL n.º 55/2018 

1.ºano 2.ºano 
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(a

) 
 

3.ºano 4.ºano 

Português 7 7 7 7 

Matemática 7 7 7 7 

Estudo do Meio 3 3 3 3 

Educação Artística 
Educação física 

5 5 5 5 

Inglês -- -- 2 2 

Apoio ao Estudo 2 2 -- -- 

Oferta Complementar 1 1 1 1 

Total das atividades letivas obrigatórias (b) 25H 25H 25H 25H 

EMRC (d) (1) (1) (1) (1) 

Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC)(c) 

5 5 5 5 

Total 30/31 30/31 30/31 30/31 
 

(a) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo 

(b) Cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes da matriz, para que o total da componente letiva 

incorpore o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço. 

(c) Atividades de Enriquecimento Curricular, da responsabilidade do Agrupamento. 

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

 

 



 
 

1.2.3. 2.º Ciclo do Ensino Básico 
 

A distribuição da carga horária semanal, neste ciclo tem em conta tempos letivos de 50 minutos, tanto no 

currículo regular, como no currículo dos Cursos Artísticos Especializados. 
Componentes do currículo Regular 

Áreas Disciplinares/disciplinas 5.ºAno 6.ºAno 
Total de minutos 
letivos no 2.ºciclo 

Línguas e Estudos Sociais 

 Português 

 Inglês 

 História e Geografia de Portugal 

 Cidadania e Desenvolvimento (a) 

 
4×50’ 
3×50’ 
3×50’ 

O,5×50’ 

 
4×50’ 
3×50’ 
3×50’ 

O,5×50’ 

 
 
 
 

1050’ 

Matemática e Ciências  

 Matemática 

 Ciências Naturais 

 
4(2+1+1)×50’ 

3 

 
4(2+1+1)×50’ 

3 

 
 

700’ 

Educação artística e Tecnológica 

 Educação Visual 

 Educação Tecnológica 

 Educação Musical 

 TIC 

 
2×50’ 
2×50’ 

1,5×50’ 
1×50’ 

 
2×50’ 
2×50’ 
2×50’ 

O,5×50’ 

 
 
 
 

650’ 

Educação Física 3×50’ 3×50’ 300’ 

EMRC (b) (1)×50 (1)×50 (100’) 

Oferta Complementar-Assembleia de 
Turma (c) 

1×50’ 1×50’ 100’ 

Complemento à Educação artística – 
Oficina de Teatro (d) 

1×50’ 1×50’ 100’ 

Total da carga horária em minutos por ano 
de escolaridade 

1500’/(1550’) 1500’/(1550’) 3000’/(3100’) 

(a) Disciplina de organização semestral. 
(b) Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa. 
(c) Componente destinada à criação de nova disciplina para enriquecimento do currículo. 
(d) Componente que possibilita a frequência de outros domínios da área artística. 

 

Componentes do currículo dos Cursos Artísticos Especializados 

Áreas Disciplinares/disciplinas 5.ºAno 6.ºAno 
Total de minutos 
letivos no 2.ºciclo 

Línguas e Estudos Sociais 

 Português 

 Inglês 

 História e Geografia de Portugal 

 Cidadania e Desenvolvimento (a) 

 
4×50’ 
3×50’ 
3×50’ 

O,5×50’ 

 
4×50’ 
3×50’ 
3×50’ 

O,5×50’ 

 
 
 
 

1050’ 

Matemática e Ciências  

 Matemática 

 Ciências Naturais 

 
4(2+1+1)×50’ 

3 

 
4(2+1+1)×50’ 

3 

 
 

700’ 

Educação artística e Tecnológica 

 Educação Visual 

 Formação artística Especializada (b) 

 TIC (c) 

 
2×50’ 
6×60’ 

 

 
2×50’ 
6×60’ 

 

 
 

920’ 

Educação Física (d) 3×50’ 3×50’ 300’ 

EMRC (e) (1)×50 (1)×50 (100’) 

Oferta Complementar-Assembleia de Turma 
(f) 

1×50’ 1×50’ 100’ 

Total da carga horária em minutos por ano 
de escolaridade 

1535’/1585’ 1535’/1585’ 3070’/3170’ 

(a) Disciplina que funciona em organização semestral. 
(b) Carga horária utilizada na componente de formação artística especializada. 
(c) Disciplina de frequência facultativa mediante decisão do encarregado de educação 
(d) Não existe na formação em Dança. 
(e) Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa 
(f) Componente destinada à criação de nova disciplina para enriquecimento do currículo. 

 
 



 
 

 

1.2.4. 3ºciclo do Ensino Básico 

A distribuição da carga horária semanal, neste ciclo tem em conta tempos letivos de 50 minutos, tanto no 

currículo regular, como no currículo dos Cursos Artísticos Especializados. 
Componentes do currículo Regular 

Áreas Disciplinares/disciplinas 7.ºAno 8.ºAno 9.ºAno 
Total de minutos 
letivos no 3.ºciclo 

Português e PLNM 4(2+1+1)×50’ 4(2+1+1)×50’ 4(2+1+1)×50’ 600’ 

Línguas Estrangeiras 

 Inglês 

 Francês 

 
2×50’ 
3×50’ 

 
3×50’ 
2×50’ 

 
3×50’ 
2×50’ 

 
 

750’ 

Ciências Sociais e Humanas 

 História 

 Geografia 

 Cidadania e Desenvolvimento (a) 

 
2,5×50’ 
2,5×50’ 
0,5×50’ 

 
2×50’ 
2×50’ 

0,5×50’ 

 
2×50’ 
2×50’ 

0,5×50’ 

 
 
 

725’ 

Matemática 4(2+1+1)×50’ 4(2+1+1)×50’ 4(2+1+1)×50’ 600’ 

Ciências Físicas e Naturais 

 Físico Química 

 Ciências Naturais 

 
2,5×50’ 
2,5×50’ 

 
3×50’ 
3×50’ 

 
3×50’ 
3×50’ 

 
 

850’ 

Expressões e Tecnologias 

 Educação Visual 

 TIC (a) 

 Complemento à Educação Artística:  
- Artes e comunicação (7.º e 8.ºanos) 
- STEM (a) (7ºano) 
-Programação (9ºano) 

 
2×50’ 

0,5×50’ 
1×50’ 

 

 
2×50’ 

O,5×50’ 
1×50’ 

 
2×50’ 

O,5×50’ 
1×50’ 

 
 
 
 
 
 

525’ 

Educação Física 3×50’ 3×50’ 3×50’ 450’ 

EMRC (b) (1)×50 (1)×50 (1)×50’ (150’) 

Oferta Complementar-Assembleia de 
Turma  

1×50’ 1×50’ 1×50’ 150’ 

Total da carga horária em minutos por 
ano de escolaridade 

1550’/(1600’) 1550’/(1600’) 1550’/(1600’) 4650’/(4800’) 

(a) Disciplina que funciona em organização semestral. 
(b) Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa 

 

Componentes do currículo dos Cursos Artísticos Especializados 

Áreas Disciplinares/disciplinas 7.ºAno 8.ºAno 9.ºAno 
Total de minutos 
letivos no 3.ºciclo 

Português e PLNM 4(2+1+1)×50’ 4(2+1+1)×50’ 4(2+1+1)×50’ 600’ 

Línguas Estrangeiras 

 Inglês 

 Francês 

 
2×50’ 
3×50’ 

 
3×50’ 
2×50’ 

 
3×50’ 
2×50’ 

 
 

750’ 

Ciências Sociais e Humanas 

 História 

 Geografia 

 Cidadania e Desenvolvimento (a) 

 
2,5×50’ 
2,5×50’ 
0,5×50’ 

 
2×50’ 
2×50’ 

0,5×50’ 

 
2×50’ 
2×50’ 

0,5×50’ 

 
 
 

725’ 

Matemática 4(2+1+1)×50’ 4(2+1+1)×50’ 4(2+1+1)×50’ 600’ 

Ciências Físicas e Naturais 

 Físico Química 

 Ciências Naturais 

 
2,5×50’ 
2,5×50’ 

 
3×50’ 
3×50’ 

 
3×50’ 
3×50’ 

 
 

850’ 

Expressões e Tecnologias 

 Educação Visual (b) 

 TIC (b) 

 Formação Artística Especializada 

 
2×50’ 

0,5×50’ 

6×60’ 

 
2×50’ 

O,5×50’ 

6×60’ 

 
2×50’ 

O,5×50’ 

6×60’ 

 
1455’ 

Educação Física (c) 3×50’ 3×50’ 3×50’ 450’ 

EMRC (d) (1)×50 (1)×50 (1)×50’ (150’) 

Oferta Complementar-Assembleia de 
Turma  

1×50’ 1×50’ 1×50’ 150’ 

Total da carga horária em minutos por 
ano de escolaridade 

1860’/(1910’) 1860’/(1910’) 1860’/(1910’) 5580’/(5730’) 

(a) Disciplina que funciona em organização semestral. 
(b) Disciplina de frequência facultativa mediante decisão do encarregado de educação. 
(c) Não existe na formação em Dança. 
(d) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

 



 
 

 

1.3. Orientação para as ofertas Complementares 

 

1.ºCiclo 

A Oferta complementar TIC é lecionada com o apoio do professor do Apoio Educativo, devido à 

faixa etária e ao número elevado de alunos por turma. 

2.ºCiclo 

À Oficina de Teatro está atribuído um tempo letivo como Complemento da Educação Artística no 

5.º e 6.ºanos. 

A Educação Artística surge com um cariz prático, para melhorar a comunicação verbal e não 

verbal. Assim enfatiza-se a integração de conteúdos artísticos e culturais em outras áreas 

curriculares e com a finalidade de configurar abordagens interdisciplinares do currículo, através 

de processos artístico-pedagógicos, com vista ao desenvolvimento da autonomia dos alunos, 

distanciando-se da pura transmissão de conhecimento. 

3.ºCiclo 

No 8º ano e em algumas turmas de 7ºano é lecionada a disciplina de Artes e Comunicação, assim, 

esta disciplina tem como finalidade o desenvolvimento de formas de expressão artística mais 

abrangentes com apoio de tecnologias de informação e comunicação e da fotografia. 

Nas restantes turmas de 7ºano é lecionada a disciplina de STEM e esta disciplina visa uma 

metodologia de ensino e aprendizagem integrada, com base em projetos interdisciplinares que 

fomentem o desenvolvimento integral dos alunos. 

No que diz respeito ao 9º ano, é lecionada a disciplina de Programação e a principal finalidade 

desta é a de que os alunos não só aprendam a programar mas, ao mesmo tempo, aprendam 

programando. A programação, para além de desenvolver nos alunos as competências digitais, 

desenvolve ainda a sua criatividade, entre outras competências. 

Oferta Complementar – Assembleia de Turma 

Esta Disciplina de Oferta complementar é lecionada pelo Diretor de Turma, abrangendo todas as 

turmas do 2.º e3.º Ciclo e visa tratar dos assuntos internos da turma e desenvolver áreas 

temáticas relacionadas com cidadania, ambiente, saúde e bem-estar. 

1.4. Articulação e Flexibilidade Curricular 

A promoção de um ensino de qualidade só se pode concretizar através da utilização de modos de 

intervenção educativa diferenciados e plurais. Assim, torna-se necessário promover a articulação 

vertical e horizontal do currículo, no sentido de potenciar a continuidade e o efeito cumulativo 

das aprendizagens precedentes sobre as posteriores, numa lógica de sequencialidade progressiva. 

Esta articulação faz-se nas diferentes Estruturas de Orientação Educativa coordenadas pelo 

Conselho Pedagógico  e operacionaliza-se através da execução do Plano de Turma. 

Devem ser selecionadas as formas e os meios mais apropriados para o desenvolvimento das 

Aprendizagens Essenciais e do Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória. O currículo 

deve ser ajustado às condições e características do nosso contexto escolar e devem ser procuradas 

soluções diferenciadas que se ajustem aos alunos e promovam o seu sucesso educativo. 

 

 

 



 
 

Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar 
 
Procede à organização e sequencialização das aprendizagens específicas a desenvolver com 

as crianças na Educação Pré- Escolar, tendo em vista a concretização do Projeto Educativo; 

Gere a avaliação dos Planos de Atividades de sala, partindo dos pressupostos expressos nas 

Orientações Curriculares para as crianças dos jardins de infância do Agrupamento e dos 

objetivos e metas definidas no Projeto Educativo. 

 

Departamentos Curriculares dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
 

Cada Departamento procede à organização e sequencialização das aprendizagens a 

desenvolver, promoção de atividades e articulação por anos e ciclos. 

Além disso, adota medidas de gestão flexível dos currículos e outras medidas destinadas a 

melhorar as aprendizagens e a prevenir o absentismo e o insucesso escolar. 

 

Conselhos de Docentes/Conselhos de Ano no1º ciclo e Conselhos de Turma, no 2º e 3º 
ciclo 

 

Estes Órgãos procedem a: 
 

 Planificar atividades, respeitando as Aprendizagens Essenciais e o Perfil do 

Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). 

 

 Conceção de situações de aprendizagem a privilegiar. 

 

 Conceção, análise e avaliação dos Plano de Turma, partindo dos pressupostos 

destacados no trabalho de articulação, nas metas e objetivos definidos no 

Projeto Educativo. 

 

 Troca de informações sobre o aluno, o seu desenvolvimento e as 

aprendizagens realizadas. 

 

1.5. Estratégias de Articulação Curricular 

A organização do currículo nacional visa a articulação entre os níveis e ciclos de educação/ensino 

e a sua sequencialidade. 

Tendo em conta as metas e objetivos definidos no Projeto Educativo de Agrupamento (PEA), para 

todos os níveis e ciclos de ensino do Agrupamento, ao nível da gestão curricular, considera-se 

prioritário desenvolver as seguintes linhas de ação: 

Dimensão organizacional 
 

 Realizar reuniões entre os docentes dos departamentos curriculares. Nestas reuniões seria 

planificado e avaliado um conjunto de atividades e/ou encontros de articulação, com o 

objetivo de facilitar a progressão e continuidade das aprendizagens realizadas. 

 Identificar a situação de alunos com problemas de comportamento e/ou de aprendizagem 

que transitaram de ciclo. 

 Uniformizar critérios de atuação. 

 Aferir os instrumentos e os critérios de avaliação a implementar face ao contexto dos 

alunos e das turmas. 

 Planear a partilha de experiências, estratégias e iniciativas a desenvolver. 



 
 

 Elaborar um documento com referência aos conteúdos com menor sucesso ou maiores 

dificuldades (em reunião de grupo de disciplina) - junho/julho; 

 Reunir os representantes de grupo para fazer a articulação entre ciclos e definir as 

estratégias de promoção de sucesso a implementar na planificação do ano letivo 

subsequente – julho/setembro. 

 Articular conteúdos, estabelecendo conexões entre os conteúdos comuns nos anos de 

transição entre ciclos e elaborar uma planificação articulada no desenvolvimento destes 

conteúdos. 

 Articular formas de atuação facilitadoras da transição dos alunos, de um contexto 

informal, com estímulos diversificados, para um ambiente estruturado, quer em termos 

de postura, quer em termos das atividades desenvolvidas. 

 Promover o desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). 

 
Dimensão Pedagógica 
 

 Assegurar o cumprimento das Aprendizagens Essenciais, como documentos de orientação 

curricular base na planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem. 

 Planificar as atividades letivas e não letivas, articulando as atividades e conteúdos das 

diferentes áreas disciplinares; 

 Partilhar e aferir, em conjunto, os instrumentos de registo estruturados, as grelhas de avaliação e 

os instrumentos de avaliação aplicados, bem como os critérios de correção e classificação dos 

mesmos, para cada área disciplinar. 

 Analisar os resultados educativos por disciplina com vista à definição de estratégias e modos de 

atuação que promovam a melhoria do desempenho dos alunos. 

 

1.6. Equipas Pedagógicas 

São constituídas equipas pedagógicas (Conselho de docentes, Conselhos de grupo e Conselhos de 

Turma) que integram os docentes das diferentes disciplinas do ano de escolaridade e que 

asseguram o acompanhamento das turmas, ao longo do ciclo/nível de ensino. 

Cabe ao conselho de docentes/conselho de turma, sempre que possível, em momento anterior ao 

início do ano letivo, efetuar o diagnóstico, identificar as caraterísticas e dificuldades de 

aprendizagem dos alunos da turma, e proceder à elaboração do plano de atividades da turma, 

concretizando planos e estratégias para colmatar as dificuldades e necessidades diagnosticadas. 

Os docentes das disciplinas, da Educação Especial e outros que integram a equipa pedagógica dos 

alunos com medidas seletivas e/ou adicionais devem trabalhar em conjunto e de forma articulada 

nas diferentes fases do processo de ensino e aprendizagem, bem como na avaliação das 

aprendizagens, com vista à adoção de estratégias diferenciadas que promovam o sucesso dos 

alunos. Privilegia-se, assim, uma comunicação e colaboração efetivas com o Diretor de 

Turma/Professor Titular de Turma, sendo este o coordenador das medidas previstas no Relatório 

Técnico-Pedagógico(RTP).



 
 

 

1.7. Domínios de Autonomia Curricular (DAC) 

 

O domínio de autonomia curricular resulta da combinação parcial ou total de disciplinas, 

tendo por base os documentos curriculares das disciplinas que lhe dão origem e promovendo 

tempos de trabalho de projeto interdisciplinar, com flexibilidade de partilha de horário entre 

diferentes disciplinas. 

São áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular que visam a 

promoção de melhores aprendizagens, indutoras do desenvolvimento de competências de nível 

mais elevado, assumindo a centralidade das escolas, dos seus alunos e professores, e 

permitindo a gestão do currículo de forma flexível e contextualizada. 

 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

2.1.  Horário de Funcionamento 

Nível/Ciclo Escolas Acolhimento Atividades AEC AAAF/CAF 

Educação 
Pré-escolar 

 
EB1/JI Aldeia Nova 
EB1/JI Casalmeão 
EB1/JI Fonte Seca 
EB1/JI Dr. Sérgio 
Ribeiro 
EB1/JI Prime 
EB1/JI Sobral 
 

07h30/9h00 
09h00/12h00 
 
13h30/15h30 

----------- 15h30/18h30 

1.ºCiclo 

 
EB1/JI Aldeia Nova 
EB1/JI Casalmeão 
EB1/JI Fonte Seca 
EB1/JI Dr. Sérgio 
Ribeiro 
EB1/JI Prime 
EB1/JI Sobral 

 

07h30/8h50 
08h50/13h00 
 
14hh30/15h30 

16h00/17h00 17h30/19h00 

2º e 3º 
Ciclos 

EB António Alves 
Amorim 

07h:30 O8h00/18h35 ----------- ----------- 

 

2.2. Critérios pedagógicos para a elaboração dos horários dos alunos 

 

a) No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados/“furos”; 
 

b) Nenhuma turma deverá ter mais do que 6 tempos letivos consecutivos nem mais de 8 
tempos ao longo do dia. Apenas excecionalmente poderá ter 9 tempos. 

 

c) Os desdobramentos previstos para as disciplinas do Ensino Básico ocorrerão, 
respeitados os termos legais, por forma a contemplar a matriz horária; 



 
 

 

 

d) Tanto quanto possível evitar-se-á que haja tempos letivos desocupados em 
resultado da não frequência de uma disciplina pela totalidade dos alunos. 

 

e) Deve evitar-se que as aulas de uma mesma disciplina à mesma turma tenham lugar 
em dias consecutivos, especialmente Educação Física. 

 

f) As aulas de Língua Estrangeira não deverão ser lecionadas em tempos letivos 
consecutivos; 

 

g) Os horários das turmas deverão ter registado, além das disciplinas curriculares, todas 
as atividades inscritas para a turma incluindo apoios, projetos e hora de atendimento 
aos EE/alunos. 

 

h) Os horários poderão ser pontualmente alterados para efeitos de substituição de aulas 
resultantes da ausência de docentes; 

 

i) Nos dias com um maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição 
onde se integrem áreas curriculares disciplinares de caráter teórico e áreas 
curriculares de caráter mais prático. 

 

2.3. Critérios para a constituição das turmas e grupos 

 
 Critérios de constituição de grupos pré-escolar 

 

a) Dar continuidade ao mesmo grupo de alunos/crianças ao longo do JI, salvo 

as devidas exceções aprovadas em Conselho Pedagógico; 

 

b) A distribuição das crianças pelos grupos deverá ser feita de forma a manter 

o equilíbrio relativamente à idade e sexo; 

 

c) Serão tomadas em consideração as indicações dos educadores de infância, 

bem como das equipas pedagógicas que acompanham as crianças, desde 

que estas não contrariem a legislação aplicável; 

 

d) Quando não é possível constituir grupos só de uma idade, juntam-se 

crianças da idade mais próxima (grupo de três anos com os de quatro mais 

novos; grupos de cinco anos com os de quatro mais velhos); 

 

 Critérios de constituição de Turmas no Ensino Básico 
 

a) Relatórios técnico-pedagógicos; 
 

b) Federados/ensino articulado; 
 

c) Recomendações médicas/terapêuticas; 
 

d) Recomendação dos professores titulares de turma e diretores de 
turma; 

 



 
 

 

e) Cartas/solicitações de encarregados de educação; 
 

f) Frequência de outras atividades externas à escola. 
 

g) Continuidade das turmas ao nível de ciclo; 
 

h) A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a 
manter o equilíbrio relativamente à idade e sexo. 

 

Nota: Os alunos matriculados fora de prazo são inseridos nas turmas em que existirem vagas. 

 

2.4. Critérios para o desdobramento de aulas e seu regime de funcionamento 

 
 Regime Semestral 

 
2.º Ciclo - As disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e TIC 

 

3.º Ciclo - As disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e TIC.  

              - No 7.º ano: História e Geografia; Ciências e Físico Química. 

 Desdobramento 
 

O desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico Química do 

3.º Ciclo do Ensino Básico, exclusivamente para a realização de trabalho prático ou 

experimental, nas seguintes condições: 

 Quando o número de alunos da turma for igual ou superior a 20; 

 No tempo correspondente a um máximo de 100 minutos. 
 

 

2.5. Critérios para a distribuição do serviço letivo 

 

 A Distribuição do serviço docente é da competência do diretor nos termos das alíneas c) e d) 
do n.º 4 do art.º 20.º do Decreto-lei 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-lei 
137/2012, de 2 de julho; 
 

 A elaboração de horários das turmas e dos professores obedecerá a critérios de ordem 
pedagógica; 

 

 Para a elaboração de horários conjugar-se-ão os interesses globais do aluno e da escola, no 
respeito inequívoco da lei vigente e do Regulamento Interno; 

 

 Procurar-se-á manter a continuidade do professor na turma, desde que não haja motivos 
que aconselhem a sua substituição (situações registadas em documentos oficiais ou do 
conhecimento do Diretor); 

 

 Na distribuição de serviço dever-se-á ter em linha de conta a adequação do perfil do 
professor às necessidades da turma, designadamente, a problemas de assiduidade, 



 
 

 

indisciplina, insucesso repetido; 
 

 A distribuição de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina deverá ser equilibrada 
e, sendo possível, não superior a dois. 

 

 Duração do tempo das aulas no Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) 

 

Ao abrigo da legislação em vigor, ponderando as questões de seguida enunciadas, foi 

aprovado em sede de reunião do Conselho Pedagógico o seguinte: 

 

 No 1.º ciclo, o tempo de aula terá a duração de 60 minutos; 
 

 Nos 2.º e 3.º ciclos os tempos de aula serão organizadas em tempos de 50 
minutos. 

 

 
 Distribuição do serviço docente 

 

 Horários JI e 1.ºciclo 
 

A componente letiva dos docentes é de 25 horas de permanência efetiva com os alunos. A 

componente não letiva de estabelecimento é de 2 horas. 

 Horários dos 2.º e 3.ºciclos e Educação Especial 
 

A componente letiva dos docentes dos 2.º e 3.º ciclos e docentes da educação especial é de 

22 tempos, equivalentes a 1100 minutos no quadro da componente letiva. 

A componente não letiva de estabelecimento é de 3 tempos. 

 
 Critérios de natureza administrativa 

 

A distribuição do serviço docente deve incluir, não apenas o serviço letivo, mas 

também todo o serviço não letivo que cada professor venha a prestar na escola. 

 

 O horário do docente não deverá incluir mais de 6 tempos letivos consecutivos, 

nem deve incluir mais de 8 tempos letivos diários. Excecionalmente poderá 

atingir os 9 tempos letivos;  

 

 O horário do docente não deverá incluir mais de 3 níveis de lecionação 

diferentes; 

 

 O horário semanal do docente não deverá incluir mais de três tempos letivos e 

não letivos desocupados, em cada turno; 

 

 O horário do docente deverá contemplar um período para almoço de, pelo 

menos, sessenta minutos. 

 

 O serviço distribuído ao docente, letivo e não letivo, deverá estender-se ao 

longo de 5 dias/semana. 

 



 
 

 

 O docente obrigar-se-á a comunicar ao diretor qualquer facto que implique 

redução ou condicionamento na elaboração do horário, artigo 79º do ECD ou 

outros até 20 de julho. 

 Parte da componente não letiva do trabalho de estabelecimento será marcada, 

tanto quanto possível, para que o docente possa acompanhar os respetivos 

alunos na sua função enquanto diretor de turma ou em atividades de apoio. 

 

 As horas das medidas de promoção de sucesso escolar, cargos e projetos farão 

parte integrante do horário do docente. 

 

 

 Critérios de natureza pedagógica 
 

A distribuição do serviço docente, em cada estabelecimento de ensino e 

educação, obedece a uma lógica de gestão integrada dos recursos humanos, no 

respeito pelos princípios orientadores da organização curricular e dos critérios 

pedagógicos. 

 Ao horário de trabalho dos docentes corresponde uma componente letiva 

e uma componente não letiva. É obrigatoriamente registada a totalidade 

das horas correspondentes à duração da respetiva prestação semanal de 

trabalho, com exceção da componente não letiva destinada a trabalho 

individual e de participação em reuniões de natureza pedagógica, 

convocadas nos termos legais. 

 

 A componente letiva inclui a lecionação de uma turma/sala (pré-

escolar/1.º ciclo) e de uma, duas ou três disciplinas (2.º e 3.º ciclos) e 

pode incluir a lecionação das áreas curriculares não disciplinares e o 

exercício do cargo de Diretor de Turma. 

 

 A gestão e distribuição de horas da componente não letiva, nos termos da 

lei, para o exercício de cargos de natureza pedagógica, Projetos de 

Desenvolvimento e Acompanhamento de alunos são da responsabilidade do 

Diretor, tendo como critério a equidade e a operacionalização do Projeto 

Educativo de Agrupamento. 

 

 O exercício de cargos de coordenação pedagógica, designadamente nas 

estruturas de orientação educativa e de supervisão pedagógica, deve ser 

atribuído aos docentes mais experientes, que reúnam competências, a 

nível pedagógico e técnico, adequadas às funções a desempenhar. 

 

 Considerando que a função de Diretor de Turma incorpora um conjunto de 

vertentes de atuação, nomeadamente as de coordenador do conselho de 

turma, coordenador do projeto curricular da turma e 

interlocutor/mediador privilegiado entre professores, alunos e 

encarregados de educação, deve haver a preocupação de, sempre que 

possível, nomear um diretor de turma com o seguinte perfil: um docente 

com facilidade de comunicação/relacionamento interpessoal capaz de 

criar climas de empatia entre os vários intervenientes no processo 



 
 

 

educativo e de trabalhar em equipa e ter competências de liderança e 

coordenação. 

 

 

 

3. MEDIDAS DE PROMOÇÂO DO SUCESSO EDUCATIVO 
 

Modalidades de Apoio Educativo 

As respostas às necessidades dos alunos, enquanto medidas de promoção do sucesso 

educativo, devem ser pedagogicamente alinhadas com evidências do desempenho, 

assumindo, sempre que aplicável, um caráter transitório. As medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão têm como finalidade a adequação às necessidades e 

potencialidades de cada aluno, sendo desenvolvidas de acordo com os recursos da 

escola, numa lógica de trabalho colaborativo e de corresponsabilização. 

No âmbito da sua autonomia, o Agrupamento adota medidas de promoção do sucesso 

escolar, definindo e atualizando, sempre que necessário, planos de atividades de 

acompanhamento pedagógico orientados para a turma ou individualizados, com medidas 

adequadas à resolução das dificuldades dos alunos recorrendo à componente letiva, 

crédito horário e componente não letiva (artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de 

fevereiro) 

Os planos concretizam-se designadamente através de: 

 Diferenciação pedagógica para garantir um acompanhamento mais eficaz dos 

alunos face às dificuldades detetadas e orientadas para a satisfação de 

necessidades específicas; 

 Reforço das Aprendizagens e Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, tem por objetivo 

apoiar os alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho e visando 

prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de Português e de Matemática; 

 Apoio Pedagógico Individualizado valorizando-se as experiências e as práticas 

colaborativas que conduzam à melhoria do ensino, em contexto interno ou 

externo à sala de aula para: 

 Um apoio mais individualizado e com maior regularidade para turmas que 

integrem alunos com dificuldades de aprendizagem; 

 Reforçar e melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos, pela sua atuação 

em sala de aula; 

 Um apoio para alunos que manifestem um maior desenvolvimento na 

aprendizagem. 

 Hora H 

Apoio a grupos de alunos do 2.º e 3.º ciclos que não realizam os trabalhos de casa e 

não trazem o material necessário para as aulas reiteradamente. 

 Programa de Português língua não materna no 1.º,2.º e 3.ºciclos. 

Atividades curriculares e de enriquecimento no domínio do ensino do Português 



 
 

 

língua não materna. 

 

 

 Tutorias 

a) O Apoio Tutorial Específico visa levar os alunos a definir ativamente objetivos, 

decidir sobre estratégias apropriadas, planear o seu tempo, organizar e priorizar 

materiais e informação, mudar de abordagem de forma flexível, monitorizar a sua 

própria aprendizagem e fazer os ajustes necessários em novas situações de 

aprendizagem. 

b) Tutoria Individual visa ajudar o aluno a organizar o seu estudo e melhorar os 

resultados académicos. 

c) Mentoria – Apoio prestado por alunos aos colegas com maiores dificuldades. 

 Gabinete de Intervenção Disciplinar 

Proporcionar orientação e correção de comportamentos menos adequados na sala de 

aula. 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 
 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) integra o Centro de 

Apoio à Aprendizagem (CAA), um recurso organizacional específico de apoio à 

aprendizagem e à inclusão. Os docentes de Educação Especial, no âmbito da sua 

especialidade, colaboram na definição, implementação e monitorização das medidas 

de suporte à aprendizagem e à inclusão, em articulação com os vários órgãos e 

estruturas do Agrupamento e demais recursos da comunidade, em particular com o CRI 

da Cerci-Lamas, com a finalidade de:  

-Promover a existência de condições que assegurem a plena inclusão dos alunos; 

-Contribuir ativamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos 

de forma a promover o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças e dos 

jovens; 

-Apoiar de modo colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, os demais 

docentes do aluno na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no 

reforço das aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de motivação, 

representação e expressão. 

 Serviço de Psicologia e Orientação 

O SPO desenvolve as suas funções em contexto escolar, designadamente: 

- Ao nível dos apoios psicopedagógicos; 

- Ao nível do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa. 

 

 Projetos de Desenvolvimento Educativo 

Os projetos de desenvolvimento educativo destinam-se a promover a existência de 

condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua 

atividade com as estruturas de orientação educativa. Para complementar e enriquecer as 



 
 

 

atividades curriculares, numa perspetiva integradora e de sucesso dos alunos, serão 

implementados Projetos, Clubes e Programas, com intervenção nos domínios de articulação 

curricular e de abertura à Comunidade. 

PROJETO/CLUBE 

PES e PROJETO PRESSE – Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar 

Projetos Erasmus+ (Recycle today for a better tomorrow , Enact e Coct) 

Clube de robótica (Pré e 1º ciclo) 

Biblioteca Escolar 

Programa Eco-Escolas 

Projeto Parlamento Jovem 

Clube de Ciências Experimentais do 1.ºCiclo  

Desporto ESCOLAR: Ténis de mesa / Futsal/ Natação 

Clube de Teatro 

Projeto Crescer do Ler e do Ser 

Orçamento Participativo das Escolas 

Projeto Ciência Viva 

Projetos de cariz solidário 

Ténis de Mesa/Polybat (DE) 

 

 

4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA AVALIAÇÃO DE ALUNOS 

4.1. Mecanismos de avaliação para a educação Pré-Escolar 

A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente diagnóstica e 

formativa. Trata-se essencialmente de um percurso contínuo e interpretativo que 

valoriza mais os processos através dos quais a criança constrói o conhecimento do que 

os resultados obtidos. Desta forma, a criança torna-se protagonista da sua aprendizagem 

e tem oportunidade de se defrontar com as suas conquistas e dificuldades. Este conceito 

de avaliação permite reforçar a importância dos conhecimentos prévios das crianças, 

considerando-os como fundamentais nos processos de construção de novas 

aprendizagens. 

A informação/avaliação das crianças é entregue trimestralmente aos encarregados de 

educação apresentada de forma descritiva e é da responsabilidade do educador titular 

de sala. A informação refere as aprendizagens e os progressos realizados por cada 

criança, tendo como referências as áreas de Conteúdo das Orientações Curriculares, 

assim como as diretrizes do Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades e Plano de 

Sala. 



 
 

 

 Procedimentos de Avaliação 

Ao avaliar, cada educador utiliza técnicas, instrumentos de observação e registos 

diversificados, tais como: 

 Instrumentos pedagógicos de observação sistemática (registos estruturados) 

 Registos de apoio à organização do grupo (quadro de presenças, quadro 

de tarefas, …) 

 Produções individuais e de grupo 

 Registos audiovisuais (fotografias, gravações de áudio e vídeo feitos por 

adultos e crianças) 

 Documentos produzidos com as crianças. 

 

4.2. Princípios e objetivos orientadores do Ensino Básico 

 

Uma escola orientada para o sucesso só pode ser uma escola com critérios de avaliação 

estabelecidos e compreendidos por todos os intervenientes. 

A avaliação exige, pois, um compromisso plural numa ação com orientações precisas. 

Porque a avaliação deve ser exata e rigorosa, importa: 

 

4.2.1. Conferir objetividade à avaliação, possível através dos 

dispositivos/instrumentos elaborados pelos departamentos/ grupos disciplinares/ 

docentes, para a recolha de informação; 

 

4.2.2. Uniformizar os critérios de avaliação, de modo a que todos os docentes 

interpretem e valorizem de igual modo os dados recolhidos; 

 

4.2.3. Implementar uma avaliação integrada, tendo como suporte uma recolha de dados 

feita a partir de várias fontes e através de métodos e instrumentos de avaliação 

diversificados e adequados às finalidades e objetivos pretendidos; 

 

4.2.4. Decidir na base de um juízo de valor globalizante que contribua para a 

credibilidade da avaliação. 

 

4.3. Modalidades de Avaliação 

A avaliação diagnóstica que ocorre no início do ano letivo, aquando da entrada de um 

aluno ou sempre que se revele pertinente, é facilitadora da integração escolar do 

aluno e conducente à adoção de estratégias de diferenciação pedagógica. 

A avaliação formativa, com caráter contínuo e o recurso a registos de progressão do 

aluno, é facilitadora duma informação sistemática ao encarregado de educação 

sobre o desenvolvimento das aprendizagens e competências dos alunos. 

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno e das competências definidas para cada 

disciplina. Inclui: 

 A avaliação sumativa interna 

A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada período letivo, de cada ano 



 
 

 

letivo e de cada ciclo. 

A avaliação sumativa interna é da responsabilidade do professor titular da turma em 

articulação com o respetivo conselho de docentes, no 1.º ciclo, e dos professores que 

integram o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, reunindo para o efeito, no final de 

cada período. 

Compete ao professor titular da turma, no 1.º ciclo, e ao diretor de turma, nos 2.º e 

3.º ciclos, coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação sumativa 

interna e garantir tanto a sua natureza globalizante como o respeito pelos critérios de 

avaliação definidos para cada ciclo/nível e ano de escolaridade. 

 A avaliação sumativa externa - no 9.º ano 

A avaliação sumativa externa compreende a realização de provas finais/exames 

nacionais de 9.ºano. 

 

 

4.4. Critérios Gerais de Avaliação 

 Princípios orientadores da avaliação 

A avaliação das aprendizagens deve assegurar: 

A primazia da avaliação formativa com valorização dos processos de autoavaliação 

regulada e sua articulação com os momentos de avaliação sumativa; 

A valorização da evolução do aluno; 

A valorização do processo que leva à apropriação do 

conhecimento; 

A utilização de modos e instrumentos de avaliação diversificados; 

A transparência dos processos de avaliação, nomeadamente, através da clarificação e da 

explicitação dos critérios adotados; 

A diversificação dos intervenientes no processo de avaliação; 

Professores, alunos, encarregados de educação e técnicos especializados de apoio 

educativo; 

As aprendizagens de caráter transversal e de natureza instrumental, nomeadamente no 

âmbito da educação para a cidadania da compreensão e expressão em língua portuguesa 

e da utilização das tecnologias de informação e comunicação constituem objeto de 

avaliação em todas as disciplinas. 

 

Educação Pré-Escolar 

A avaliação na Educação Pré-escolar é qualitativa, contínua e sempre aplicada numa 

perspetiva formativa. 

No final de cada período letivo é preenchido um registo de observação descritivo que 

permite que os pais e encarregados de educação tenham conhecimento dos 

progressos/evolução dos seus educandos. 

 
Ensino Básico 

Tomando como referência os programas do Ensino Básico, bem como as aprendizagens 

essenciais e o Perfil do aluno no final da escolaridade obrigatória, e tendo presente a 

especificidade de cada ciclo e ano de escolaridade, são tidos em conta os seguintes 

critérios gerais no processo de avaliação dos alunos, que se refletirão na definição dos 

critérios de avaliação específicos de cada disciplina no âmbito dos domínios: 

 



 
 

 

Domínios 1.º, 2.º e 3.º CEB Oferta Complementar 

Conhecimentos/ Capacidades/ Saber/ 
Saber Fazer 75% 50% 

Atitudes e Valores/ Saber Ser 25% 50% 

 

 

Para os alunos com medidas adicionais de suporte à aprendizagem e inclusão os 

critérios de avaliação e progressão são os constantes nos respetivos RTP e nos PEI. 

As disciplinas de oferta complementar são:  

Iniciação às TIC para o 1.º ciclo  

Assembleia de Turma para os  2.º e 3.º ciclos 

Nota: No regime não presencial e misto a distribuição percentual de cada domínio será 

adaptada. 

Ao longo do ano letivo, os alunos são submetidos à avaliação formativa e avaliação 

sumativa. O processo de avaliação baseia-se nos resultados provenientes da aplicação dos 

diferentes instrumentos de avaliação, que podem consistir em: 

 Registos/grelhas de observação direta e indireta; 

 Fichas de avaliação sumativa; 

 Fichas de trabalho; 

 Testes e atividades práticas; 

 Trabalho de casa; 

 Trabalhos individuais, de pares e de grupo; 

 Apresentações/comunicações orais; 

 Caderno diário; 

 Portefólio; 

 Provas finais de ciclo nas disciplinas de Português e Matemática, nos 9.º anos; 

 Provas de aferição nos 2.º, 5.º e 8.º anos; 

 Outros instrumentos. 

A nomenclatura utilizada nas áreas disciplinares para a classificação do desempenho do 

aluno, mediante os resultados obtidos aquando da aplicação dos instrumentos de avaliação, 

é a seguinte: 

1.º, 2.º e 3.ºciclos 

Percentagem Terminologia Nível 

0% a 19% 
Insuficiente 1 

20% a 49% 2 

50% a 69% Suficiente 3 

70% a 89% Bom 4 

90% a 100% Muito Bom 5 

 

Nas fichas de avaliação sumativa deverá constar unicamente a menção qualitativa. 

A avaliação sumativa realiza-se de acordo com a Legislação em vigor, no final de cada 

período letivo e “dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção 

do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou Não 

Transitou, no final de cada ano de escolaridade, e de Aprovado(a) ou Não 

Aprovado(a), no final de cada ciclo”. 



 
 

 

 
Avaliação Sumativa Interna 

No 1.º Ciclo a avaliação é expressa através de uma síntese descritiva, de menção 

qualitativa, de acordo com a nomenclatura utilizada no Agrupamento. 

No 2.º e 3.º Ciclos, nas diferentes disciplinas, a avaliação quantitativa é traduzida por 

um nível, numa escala de 1 a 5. 

Avaliação Sumativa Externa 

Compreende a realização de provas finais no 9.º ano de escolaridade, as quais incidem, 

respetivamente, sobre os conteúdos dos 3.º CEB, nas disciplinas de Português, Matemática 

e na disciplina de Português Língua Não Materna. 

A classificação final a atribuir a estas disciplinas é calculada de acordo com a seguinte 

fórmula:   0.70*Cf +0.30*Cp=CF 

Cf = Classificação de frequência final do 3.º período; 

 Cp = Classificação de prova final; 

CF = Classificação final. 

 

4.5. Condições de Aprovação e Transição dos alunos do Ensino Básico 

 Condições de transição e progressão nos anos não terminais de ciclo 

De acordo com a legislação em vigor (Retenção de carácter excecional Decreto –Lei nº 

55/2018, artigo 29, ponto 2). Nos anos não terminais de ciclo, os alunos não transitam se 

obtiverem nível inferior a três a mais de três disciplinas. 

 Condições de aprovação nos anos terminais de ciclo 

De acordo com a legislação em vigor. 

 Nota:  

No 1º ciclo a avaliação qualitativa das disciplinas de Apoio ao Estudo e a avaliação da 

disciplina Oferta Complementar – Iniciação às TIC é expressa através de uma síntese 

descritiva acompanhada com uma menção qualitativa, Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito 

Bom. 

No 2º e 3º ciclo a avaliação da disciplina Oferta Complementar – Assembleia de Turma é 

traduzida por um nível, numa escala de 1 a 5 não sendo considerada para efeitos de 

progressão de ano e conclusão de ciclo. 

A disciplina de Educação Moral Religiosa Católica nos três ciclos de ensino básico, não é 

considerada para efeitos de progressão de ano e conclusão de ciclo, contudo deverá 

contar para a atribuição dos quadros de Mérito, Louvor e/ou Excelência. 

Os critérios específicos de cada disciplina encontram-se no Repositório do site do 

Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. AVALIAÇÃO DO PLANO CURRICULAR 
 

A avaliação do Plano Curricular de Agrupamento é realizada pelas Coordenações das 

Estruturas de Orientação Educativa, que de acordo com a sua estrutura organizacional, faz 

a monitorização no final do ano, considerando a execução do plano anual, os resultados 

educativos, o funcionamento das atividades letivas e não letivas, a implementação das 

respostas educativas e o desenvolvimento dos planos de turma e de sala. 

Anualmente serão ainda aplicados, a diferentes elementos da comunidade educativa, 

inquéritos referentes à prossecução dos objetivos do projeto Educativo de Agrupamento, 

cuja análise e reflexão de dados permitirá implementar as estratégias e medidas 

conducentes ao incentivo e melhoria da qualidade das aprendizagens. 
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