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1. Introdução
Reconhece-se, hoje, à escola e aos professores outras funções que se situam
para além do cumprimento do currículo prescrito a nível nacional. O currículo não é
mais percecionado, nem entendido, como algo fechado, mas antes como projeto. E,

enquanto projeto é aberto, dinâmico, de modo a permitir apropriações e adequações à
realidade que emana do contexto.

O Projeto Curricular de Escola é algo que antecipa um caminho a seguir para

chegar a um estado, a uma realidade. A intenção que lhe está subjacente deve-se

traduzir em ação, nomeadamente na concretização da Escola como espaço singular de

educação para a cidadania, onde se integram, articulam e interagem aprendizagens
diversificadas, competências, capacidades, atitudes e valores.

De acordo com Del Cármen e A. Zabalza, o Projeto Curricular de Escola é

entendido como «um conjunto de decisões articuladas, partilhadas pela equipa
docente de uma escola, tendentes a dotar de maior coerência a sua atuação,

concretizando as orientações curriculares de âmbito nacional em propostas globais de
intervenção pedagógico-didática adequadas a um contexto específico», ou seja, o PCE
define, em função do currículo nacional e do PEE, o nível de prioridades da escola, as

competências essenciais e transversais em torno das quais se vai organizar quer o
projeto quer os conteúdos que serão trabalhados em cada área curricular/disciplinar.

As opções organizativas e pedagógicas feitas pela escola tiveram em conta,

fundamentalmente,

o

Projeto

Educativo.

Este

documento

contém

não

só

a

caracterização da sua população escolar e do meio envolvente dos estabelecimentos
de ensino, mas também define as linhas que orientam todo o trabalho desenvolvido no
contexto escolar.

Foram também tidas em conta as orientações propostas pelo Conselho

Pedagógico e as regras definidas no Regulamento Interno.
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2. Caraterização da Escola
2.1.

A Escola

2.1.1.
A

Escola

Localização geográfica
situa-se

na

freguesia

de

Arrifana,

a

uma

distância

de

aproximadamente 6 km, a noroeste, da cidade da Guarda, sede do concelho. O acesso
à Escola pode fazer-se pela estrada nacional 16 ou a partir das auto-estradas números
23 e 25, cujo nó dista cerca de 1,5 Km deste estabelecimento de ensino (ver anexo
para localização mais pormenorizada).

2.1.2.

Síntese histórica

A Escola Regional foi fundada pelo Dr. Alberto Dinis da Fonseca, respondendo
ao apelo de D. João de Oliveira Matos, bispo auxiliar da Guarda, que pretendia
proporcionar às classes mais desfavorecidas uma educação integral, quer na formação
moral quer na instrução escolar.
Na casa que o desembargador Dr. José Dinis da Fonseca pôs à disposição de D.
João, foi aberto pelo Dr. Alberto, na Cerdeira do Côa, um Colégio masculino, ao qual
deu o nome do desembargador. Assim nasceu a Escola Regional Dr. José Dinis da
Fonseca, em Outubro de 1931 e confirmada pelo Ministério da Educação, com o alvará
nº 116, em 10 de Novembro de 1933, tornando-se uma das escolas com maior
influência na formação e educação escolar de jovens da Beira Interior.
Tendo sido comprada a Quinta da Pombeira pela Sociedade de Produção e
Educação Social (SPES), foi ali construído um pavilhão para salas de aula e outras
instalações afins e, batizado o lugar de Outeiro de S. Miguel. Para aqui, foi transferida
a Escola Regional, em 24 de Maio de 1938, com Ensinos Primário e Liceal (Curso Geral
e Complementar), como então se dizia, tendo sido confirmada por Despacho
Ministerial de 21 de Agosto de 1940. Dada a confiança que as famílias tinham nos
Professores e Educadores desta Escola, muitos alunos vinham matricular-se, até de
longe, de Lisboa, do Porto, de Coimbra, do Alentejo, do Minho e do Algarve pois a
5
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Escola tinha, então, o regime de internato. Assim, além dos alunos vindos das classes
desfavorecidas,

muitos

alunos

filhos

das

mais

conhecidas

famílias

do

País

frequentavam esta Escola, com notável sucesso, granjeando-lhe uma aura de modelar
estabelecimento de ensino, com notável aproveitamento escolar e cuidada formação
religiosa e cívica.
Quando a sangria da emigração quase despovoou as Beiras Interior e Litoral, foi
a Escola solicitada para resolver muitos problemas provocados pela dispersão de
agregados familiares. Centenas e centenas de pais de família emigrados em vários
países da Europa e da América procuraram na Escola Regional, a solução para a
educação dos filhos, que não queriam deixar ao abandono, e confiavam essa missão a
esta Escola que, em regime de internato, dava a esses alunos um autêntico ambiente
familiar.
O Outeiro de S. Miguel, outrora um lugar quase solitário nos subúrbios da
Guarda, começava, entretanto, a ver-se rodeado de um importante núcleo habitacional
que punha à Direção da Escola problemas de solidariedade para com as famílias
vizinhas, com filhos em idade escolar. Seria desumano não lhes abrir a Escola e
obrigá-los a procurar longe o que tinham perto. Com o decorrer dos anos, começou a
Escola a ser também solicitada para se abrir a outros alunos da cidade e arredores, em
regime de externato, sobretudo para aquelas famílias em que pai e mãe, trabalhando
ambos, não podiam acompanhar os filhos nos estudos, nem vigiar a sua assiduidade
às aulas. A Escola Regional, sem deixar de garantir o regime de internato, adotou
assim os regimes de semi- internato e externato.
O aumento da frequência implicou a remodelação e a ampliação das instalações
e o que era, ao longo de muitos anos, uma Escola quase familiar, tomou novo
dinamismo e obrigou a uma gestão mais cuidada de recursos humanos e materiais.
A vertente de formação profissional, com a criação de cursos de artes gráficas,
designer e impressão digital está também no projeto dos responsáveis da Escola.
A Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca realizou e quer continuar a realizar,
a missão de cooperar com as famílias na educação física, intelectual e moral dos seus
alunos. O desenvolvimento físico é favorecido pela situação da Escola, em pleno
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campo, a 900 metros de altitude, com as vantagens dum clima forte e seco e, ainda,
pela alimentação sadia e abundante.
A educação moral, essencial à inteireza do caráter e ao aperfeiçoamento do
sentido social e da formação cívica, tem sempre por base o conhecimento e a prática
da Religião Católica. A Escola Regional, no seu Estatuto de Escola Católica, assume os
critérios evangélicos e as orientações da Igreja na formação dos seus alunos.
A educação inteletual é ministrada harmoniosamente com os programas
oficiais, integrando no seu Projeto Educativo os objetivos do sistema educativo
definidos pelo Ministério da Educação. Hoje, o complexo escolar e oficinal do Outeiro
de S. Miguel brilha confiadamente ao sol do futuro.

3. Gestão curricular
3.1.

Pré-Escolar

Tendo como base o princípio geral da Lei-quadro da Educação Pré-Escolar, que nos
diz que ”a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de
educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a
qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento da
criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e
solidário”, surgem os objetivos gerais da Educação Pré-Escolar:
a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em
experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a
cidadania;
b) Fomentar a inserção das crianças em grupos sociais diversos no respeito pela
pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como
membro da sociedade;
c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o
sucesso da aprendizagem;
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d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas
caraterísticas

individuais,

incutindo

comportamentos

que

favoreçam

aprendizagens significativas e diferenciadas;
e) Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas
como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de
compreensão do mundo;
f)

Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;

g) Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente
no âmbito da saúde individual e coletiva;
h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidade e
promover a melhor orientação e encaminhamento da criança;
i)

Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer
relações de efetiva colaboração com a comunidade.

3.1.1.

Áreas de Conteúdo

As Orientações Curriculares para o Pré-Escolar abordam três grandes Áreas de
Conteúdo que têm de ser consideradas como referências a ter em conta na
planificação e avaliação de experiências e oportunidades educativas e não como
compartimentos estanques a serem trabalhados separadamente:

Área de Formação Pessoal e Social – É considerada uma área transversal e
integradora de todo o processo educativo e implica o desenvolvimento de atitudes e
valores, num contexto de interações sociais;

Área de Expressão e Comunicação – Considerada uma área básica de
conteúdos, engloba as aprendizagens relacionadas com o desenvolvimento psicomotor
e simbólico, que determinam a compreensão e domínio de diversas formas de
linguagem. Inclui vários domínios: domínio das expressões (motora, dramática,
plástica e musical), domínio da linguagem oral e abordagem à escrita, domínio da
matemática e domínio das tecnologias da informação e comunicação (TIC);
Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca
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Área do Conhecimento do Mundo – Integra-se na curiosidade natural da criança
e do seu desejo de saber e compreender porquê, proporcionando-lhe diversas
oportunidades de contactar com novas situações de descoberta e exploração do
mundo.
As áreas deverão trabalhar-se como um processo global e de recíproca
correlação e desenvolver-se-ão mediante a realização de experiências significativas
para as crianças.
Relativamente ao funcionamento deste estabelecimento de ensino Pré-Escolar, as
atividades curriculares decorrem entre as 9h15 e as 18h00, havendo um descanso
intermédio entre as 12.00 e as 14.45, hora de interrupção para almoço. O descanso
semanal é ao Sábado e Domingo.

3.2.

Horário Letivo

A mancha horária distribui-se como o indicado na tabela seguinte:

Mancha horária diária
Período letivo da manhã

8.30h- 12.45h

Intervalos - Período da

10.00h - 10.20h

Almoço

12.45h - 14.30h

Período letivo da tarde

14.30h - 17.00h

Intervalo - Período da tarde

16:00h – 16:15h

manhã

11.50h - 12.00h

Nota: No 2º e 3º Ciclos a tarde de sexta-feira é dedicada a atividades
extracurriculares.
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3.3.

1.º Ciclo

As escolas do 1º Ciclo funcionam, com ocupação plena dos tempos escolares,
no período compreendido ente as 8h 30m e as 17h 00m. O horário letivo inicia-se
entre as 8h 30m e termina às 17h 00m. Porém, neste estabelecimento de ensino, de
acordo com as necessidades, são definidos horários para a componente de apoio à
família, o que permite que a escola receba alguns alunos, muito antes do início das
atividades letivas, garantindo sempre o fornecimento de refeições no período de
almoço.
As atividades de enriquecimento curricular decorrem no período compreendido
entre as 8h 30m e as 17h 00m e têm a duração de 45 minutos.

A matriz curricular definida para o 1.º Ciclo do Ensino Básico é a seguinte:

1º ciclo
Componentes do Currículo
Português
Matemática
Estudo do Meio
Expressões Artísticas e Físico-Motoras
Apoio ao Estudo
Oferta complementar: T.I.C.
Educação Moral Religiosa Católica
Atividades de Enriquecimento ( a )
(a) Psico-motricidade; Inglês; Música

Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca
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A forma e modo de distribuição da carga horária semanal é da responsabilidade
do Professor Titular de Turma mas obedece, com caráter de obrigatoriedade, ao
esquema seguinte:

1ºANO
Áreas Curriculares

Carga horária Semanal (x45)

Português

13 horas

Matemática

12 horas

Estudo do Meio

5 horas, metade das quais dedicadas
ao ensino experimental das Ciências

Expressões
Educação Moral e
Religiosa

6 horas

T.I.C.
Inglês
Apoio ao estudo

3 horas

Áreas Curriculares

Carga horária Semanal (x45)

Português

12 horas

Matemática

12 horas

2ºANO

Estudo do Meio

6 horas, metade das quais dedicadas
ao ensino experimental das Ciências

Expressões
Educação Moral e
Religiosa

6 horas

T.I.C.
Inglês
Apoio ao estudo

11

3 horas
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3ºANO

Áreas Curriculares

Carga horária Semanal (x45)

Português

12 horas

Matemática

11 horas

Estudo do Meio

6 horas, metade das quais dedicadas
ao ensino experimental das Ciências

Expressões
Educação Moral e

6 horas

Religiosa
T.I.C.
Inglês

Apoio ao estudo

3 horas

Áreas Curriculares

Carga horária Semanal (x45)

Português

12 horas

Matemática

12 horas

4ºAno

Estudo do Meio

5 horas, metade das quais dedicadas
ao ensino experimental das Ciências

Expressões
Educação Moral e
Religiosa

6 horas

T.I.C.
Inglês
Apoio ao estudo

Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca
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3.4.

2.º Ciclo

MATRIZ CURRICULAR

2º ciclo
Componentes do Currículo

Carga horária semanal
(x 45 minutos )
5º
6º
Total

Áreas Disciplinares:

12

12

24

6
3
3

6
3
3

12
6
6

Matemática e Ciências ………………………………………….
Matemática
Ciências da Natureza

9
6
3

9
6
3

18
12
6

Educação Artística e Tecnológica……………………….................
Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Musical

6
2
2
2

6
2
2
2

12
4
4
4

Educação Física………………………………………………………..…

3

3

6

Educação Moral Religiosa Católica

1

1

2

Oferta complementar: T.I.C.

1

1

2

32

32

64

Línguas e Estudos Sociais ……………………………………………….……
Português
Inglês
História e Geografia de Portugal

Total

A carga horária semanal refere-se a tempo útil de aula e está organizada em períodos
45 e de 90 minutos, de acordo com a opção da escola, assumindo a sua distribuição por

anos de escolaridade um caráter indicativo. Em situações justificadas, a escola poderá
propor uma diferente organização da carga horária semanal dos alunos, devendo
contudo respeitar os totais por área curricular e ciclo, assim como o máximo global
indicado para cada ano de escolaridade.

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará, obrigatoriamente, atividades

experimentais e atividades de pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou
disciplinas, nomeadamente no ensino das ciências.
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3.5.

3.º Ciclo

MATRIZ CURRICULAR

3º ciclo
Componentes do Currículo

Carga horária semanal (x 45 min)
Total
7ºano
8ºano
9ºano
Ciclo

Áreas Disciplinares:
Português
Línguas Estrangeiras…………………........
LE1
LE2

5
6
3
3

5
5
2
3

5
5
3
2

15
16
8
8

Ciências Humanas e
Sociais……………………………………...…
História
Geografia

5
2
3

5
3
2

6
3
3

16
8
8

Matemática………………………….………..

5

5

5

15

Ciências Físicas e Naturais……………….…..
Ciências Naturais
Físico-Química

6
2
4

6
3
3

6
3
3

18
8
10

Expressões e Tecnologias…………………
Educação Visual
TIC e Oferta de Escola: Educação Musical

4
2
2

4
2
2

3
3

11
7
4

Educação Física…………..……………

3

3

3

9

Educação Moral e Religiosa Católica

1

1

1

4,5

1

1

35

104

Oferta complementar: TIC
Total…
a)

35

34

A disciplina de T.I.C. e Educação Musical podem funcionar em regime anual ou
semestral.

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará, obrigatoriamente, atividades

experimentais e atividades de pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas ou
disciplinas, nomeadamente no ensino das ciências.
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4. Competências gerais
4.1.

Competências gerais a desenvolver

No âmbito do processo ensino/aprendizagem e da relação pedagógica assumem
particular importância, ao longo de todos os Ciclos, os contributos para o alcance e
desenvolvimento das Competências Gerais do Ensino Básico através da materialização
efetiva do desenvolvimento das Competências Específicas de cada Área Curricular e
seus domínios próprios.

COMPETÊNCIAS GERAIS DO ENSINO BÁSICO
•

Mobilizar

saberes

culturais,

científicos

e

tecnológicos

para

compreender a realidade e para abordar situações e problemas do
quotidiano;
•

Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber
cultural, científico e tecnológico para se expressar;

•

Usar corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma
adequada e para estruturar o pensamento próprio;

•

Adotar metodologias de trabalho e de aprendizagem adequadas aos
objetivos visados;

•

Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em
conhecimento mobilizável;

•

Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada
de decisões;

•

Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa;

•

Cooperar com outros em tarefas e projetos comuns;

•

Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço numa perspetiva
pessoal e inter-pessoal promotora de saúde e de qualidade de vida.

15
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5. Critérios para a elaboração de turmas
Independentemente de outros critérios que sejam necessários estabelecer em
função da especificidade de cada Ano, os critérios estabelecidos para a elaboração de
turmas são os que a seguir se apresentam:

Pré-Escolar
- As turmas serão constituídas com o número máximo de alunos permitido por Lei (25).

1º CEB
- As turmas serão constituídas com o número máximo de alunos permitido por Lei(26) e de acordo com a lotação da escola;
- As turmas devem conter, sempre que possível, apenas alunos de um único ano de
escolaridade;

- Os grupos dos 2º, 3º e 4º Anos devem ter continuidade pedagógica;
- Os alunos que ficam retidos nos 2º e 3º Anos devem acompanhar a turma de origem
até ao final do Ciclo, salvo decisão em contrário do Conselho de Docentes, por
proposta do docente da turma;

- Nas turmas do 1º Ano deve procurar manter-se o grupo proveniente do Pré-Escolar.

2º CEB
5º Ano
- Distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes;
- Respeitar, sempre que possível, as indicações dos Conselhos de Turma;
- As turmas serão constituídas com o número máximo de alunos permitido por Lei;

Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca

16

Projeto Curricular de Escola

- Manter grupos de alunos oriundos do mesmo estabelecimento de ensino;
- Distribuição equilibrada dos alunos com NEE (Decreto-Lei nº3/2008) pelas diferentes
turmas.

- Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos
e alunas.

6ºAno
- Distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes;
- Respeitar, sempre que possível, as indicações dos Conselhos de Turma;
- As turmas serão constituídas com o número máximo de alunos permitido por Lei;
-Respeitar o princípio da continuidade pedagógica;
- Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos
e alunas;
- Distribuição equilibrada dos alunos com NEE (Decreto-Lei nº3/2008) pelas diferentes
turmas.

3º CEB
7º, 8º e 9º Anos
- Distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes;
- Respeitar, sempre que possível, as indicações dos Conselhos de Turma;
- As turmas serão constituídas com o número máximo de alunos permitido por Lei;
-Respeitar o princípio da continuidade pedagógica, de acordo com as opções dos
alunos;

- Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos
e alunas;
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- Distribuição equilibrada dos alunos com NEE (Decreto-Lei nº3/2008) pelas diferentes
turmas.

6. Atividades de enriquecimento curricular
6.1.

Ensino Pré-Escolar

Desde muito cedo as crianças começam a desenvolver as suas aptidões, estando
sempre disponíveis a receber tudo o que é novo e que incentiva a sua curiosidade
natural, daí a grande importância de serem estimuladas à aprendizagem de novas
descobertas e conhecimentos contínuos, com as seguintes atividades:
•

Expressão Físico-motora

•

T.I.C.

•

Inglês

•

Expressão Plástica

•

Expressão Musical

6.2.

1.º Ciclo do Ensino Básico

As atividades de enriquecimento curricular desenhadas para o 1.º CEB são uma
resposta para a escola a tempo inteiro definida pelo Ministério da Educação. Nesse
âmbito, a Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca garante o funcionamento de um
conjunto de atividades que possam ir ao encontro de todos os interesses,
salvaguardando o princípio consagrado na legislação em vigor que assenta na
necessidade de garantir tempos pedagogicamente ricos e complementares das
aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas. Assim, encontram-se
em funcionamento as seguintes atividades:
 Expressão Físico-motora
 T.I.C.
Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca
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 Inglês
 Expressão Plástica
 Apoio ao Estudo
 Expressão Musical

6.3.

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

Muitas são as atividades que preenchem as horas livres dos jovens de 2º e 3º
Ciclo, desta Escola, nos seus tempos livres:
•

Desporto Escolar

•

Clube de Xadrez

•

Clube da Música

•

Clube da Leitura

•

Clube da Pintura

•

Clube de Informática

•

Clube dos Lavores

•

Jornal Escolar – O Escriba

6.4.

Desporto Escolar

A prática desportiva nas escolas, para além de um dever decorrente do quadro
normativo vigente no sistema de ensino, constitui um instrumento de grande relevo e
utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem. Complementarmente, o Desporto Escolar promove estilos de vida
saudáveis que contribuem para a formação equilibrada dos alunos e permitem o
desenvolvimento da prática desportiva em Portugal. Está organizado e estruturado de
acordo com a legislação em vigor e é coordenado por um professor de Educação
Física, nomeado pelo Diretor Pedagógico para o efeito. Neste âmbito, a escola oferece
as seguintes atividades desportivas:
•
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•

Andebol Masculino Iniciados

•

Futsal Infantis Femininos (A/B)

•

Voleibol Iniciados Masculinos

•

Voleibol Iniciados Femininos

7. Ocupação de tempos escolares
As aulas de substituição constituem uma das modalidades de Ocupação de Tempos

Escolares (OTE), pelo que importa estabelecer um regulamento que sirva à sua efetiva
concretização.
1- Em caso de falta imprevista, não havendo nenhum plano de aula nem qualquer

material deixado pelo docente que falta, a OTE funcionará nos seguintes
moldes:

1.1 – Todos os docentes dos vários Conselhos de Turma deverão contribuir

para a organização de um banco de materiais para serem utilizados nesta
situação. Esses materiais deverão ser entregues ao Diretor Pedagógico da
Escola,

já

fotocopiados.

Esses

materiais

serão

entregues

pelo

funcionário/Diretor Pedagógico ao docente que for efetuar a OTE.
1.2 – Se o número de docentes com OTE no horário não for suficiente para

assegurar todas as turmas que estiverem sem professor, os alunos deverão
permanecer na sala de aula, com a respetiva vigilante onde realizarão,
respetivamente, atividades de leitura/pesquisa/estudo ou outra.

1.3 – Quando, no mesmo horário, existir mais do que um docente com OTE, irá
em

primeiro

lugar

o

docente

com

insuficiência

de

tempos

independentemente da turma ou do nível de ensino a que pertence.

letivos,

1.4 – Os docentes, durante os seus tempos de escola, deverão permanecer na
sala de professores e aí aguardar a informação da funcionária.
1.5 – No início do ano será afixado um mapa onde constem todos os docentes
e tempos de escola.
•

Na OTE, o professor assina no livro de ponto Ocupação de Tempos
Escolares/Trabalho de Estabelecimento, registando, obrigatoriamente,
as atividades realizadas. Não há lugar à numeração da lição, mas é
registada falta aos alunos que não estiveram presentes.

Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca
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8. Serviços Especializados de Psicologia e Orientação
O

Serviço

de

Psicologia

e

Orientação

(SPO)

surgem

como

unidades

especializadas de apoio educativo, desenvolvendo a sua ação nos domínios da

orientação escolar, do apoio psicopedagógico e social a alunos, pais e professores, no
contexto das atividades educativas e ainda, do apoio ao desenvolvimento do sistema
de relações interpessoais no interior da Escola e entre esta e a Comunidade.

O apoio ao desenvolvimento psicológico dos alunos e a sua orientação escolar e

profissional, bem como o apoio psicopedagógico às atividades educativas são
determinantes para a igualdade de oportunidade dos alunos.

9. Avaliação
9.1.

Enquadramento da avaliação

9.1.1.

Finalidades

A avaliação deve ser entendida como elemento integrante e regulador da
prática educativa, permitindo uma recolha sistemática de informações que, uma vez
analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à qualidade das aprendizagens.
Com o processo de avaliação pretende-se:
 Apoiar o processo educativo, de modo a sustentar o sucesso de todos os
alunos da Escola, permitindo o reajustamento dos projetos curriculares de escola e de
turma.
 Certificar as aprendizagens realizadas pelos alunos.
 Contribuir para melhorar o nível educativo na Escola e do sistema educativo em
geral.

9.1.2.

Objeto da avaliação

A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo
nacional para cada um dos níveis e ciclos, no modo e forma expressos nos
documentos de organização curricular da Escola.
A aprendizagem realizada em Português tem caráter transversal pelo que deverá
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ser objeto de avaliação em todas as áreas disciplinares.

9.1.3.

Princípios

A avaliação das aprendizagens e competências assenta nos seguintes
princípios:
•

Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e
competências pretendidas, de acordo com os contextos em que
ocorrem;

•

Utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados;

•

Primazia da avaliação formativa com valorização dos processos de
autoavaliação regulada e sua articulação com os momentos de avaliação
sumativa;

•

Valorização da evolução do aluno;

•

Transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através
da clarificação e da explicitação dos critérios adotados;

•

Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação.

9.1.4.
A

avaliação

Intervenientes
é

da

responsabilidade

do

professor,

do

Conselho

de

Docentes/Conselho de turma.
No processo de avaliação intervêm:
•

O Professor

•

O Aluno

•

O Conselho de Docentes/Conselho de turma

•

O Encarregado de Educação

•

Os Serviços de Psicologia

Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca
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9.2.

Processo Individual do Aluno

O percurso escolar do aluno deve ser documentado de forma sistemática no
Processo Individual, a que se refere o artº 11º da Lei nº 51/2012 de 5 de setembro,
que o acompanha ao longo do Ensino Básico, proporcionando uma visão global do
percurso do aluno, de modo a facilitar o seu acompanhamento e intervenção
adequados.
A organização do processo é da responsabilidade do Professor Titular da
turma/Diretor de Turma e dele devem constar:


Os elementos fundamentais de identificação do aluno;



Os registos de avaliação;



Relatórios médicos/ou de avaliação psicológica, quando existam;



Planos e relatórios de apoio pedagógico, quando existam;



O Programa Educativo Individual, no caso de o aluno ser abrangido pela
modalidade de educação especial;



Uma autoavaliação do aluno, no final de cada ano, com exceção dos 1º
e 2º Anos;



Outros elementos considerados relevantes para a evolução e formação
do

aluno

(comportamentos

meritórios,

medidas

disciplinares

sancionatórias aplicadas e seus efeitos, por exemplo).

Ao Processo Individual têm acesso, nos termos definidos no Regulamento
Interno da Escola, os professores, o aluno, o encarregado de educação e outros
intervenientes

no

processo

de

aprendizagem

do

aluno,

sendo

garantida

a

confidencialidade dos elementos nele contidos.
O Processo Individual do aluno acompanha-o ao longo de todo o seu percurso
escolar, sendo devolvido aos pais e encarregados de educação ou, se maior de idade,
ao aluno, no termo da escolaridade obrigatória, ou, não se verificando interrupção no
prosseguimento de estudos, aquando da conclusão do Ensino Secundário.
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9.3.

Ensino Pré-Escolar

No ensino Pré-Escolar, a avaliação das aprendizagens tem um caráter formativo
e é feita com base na observação direta da criança, no dia-a-dia, contemplando-se
três momentos distintos: (1º/2º e 3º Períodos).

9.3.1.

Processo de avaliação

Formação Pessoal e Social
Expressão e comunicação

Áreas Curriculares

9.3.1.1. Dimensões e domínios da avaliação
Educação para os valores
Relações interpessoais
Comportamentos

Educação para a cidadania
Pontualidade/assiduidade
Autonomia

Responsabilidade
Interesse

Instrumentos de
avaliação

Observação direta:
•

Comportamentos

•

Atitudes;

•

Aprendizagens.

Construção da identidade
Autoavaliação

Expressão Motora

 Motricidade global
 Motricidade fina

Observação indireta:
•

 Jogos de movimento

Registos
gráficos

Expressão

Jogo simbólico

Dramática

Jogo dramático

- Individuais

Escutar

- Coletivos

Expressão Musical

Cantar
Dançar
Tocar
Meio de representação e comunicação

Expressão Plástica:

Diversidade e acessibilidade dos
materiais

Expressão tridimensional
Acesso à arte e à cultura

Alargar as oportunidades de comunicação
 Progressivo domínio da linguagem
Domínio da
Linguagem Oral e

Abordagem à Escrita

 Emergência da leitura e escrita através
de competências linguísticas e meta

•

Registos das

aprendizagens
•

Preenchimento

de ficha de registo de
avaliação:
-Dezembro (1º Período)
-Março (2º Período)
-Julho (3º Período)

linguísticas

 Contatar com códigos simbólicos
convencionais e convencionados
 Novas tecnologias

Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca
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Domínio da

Área do Conhecimento do Mundo

Matemática

Aquisição das noções espaço / temporais

- Ficha de Transição

 Compreensão das operações

para o 1º Ciclo

lógico/matemáticas

Curiosidade e desejo de saber
Construção de conceitos
Saberes sobre o Mundo

Sensibilização às Ciências
Educação para a Saúde
Educação Ambiental

Conhecimento do Meio Físico e Social

9.3.1.2. Instrumentos
Devem ser utilizados diferentes instrumentos de avaliação personalizados
(identificação da escola, da turma e do professor), atendendo à sua atuação e à
natureza das aprendizagens. A título de exemplo indicam-se:
•

Observação direta;

•

Grelhas de registo de progressão;

•

Fichas de avaliação formativa;

•

Grelhas de registo de comportamento;

No final de cada trimestre é entregue aos pais e encarregados de educação, em
instrumento de registo uniformizado, criado pelo Conselho de Docentes, um resumo
que expressa a progressão do aluno na aprendizagem.
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9.4.

Ensino Básico

9.4.1.

1.º Ciclo

9.4.1.1.

Critérios gerais de avaliação

1 — A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso

escolar e certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo
aluno.
2 — A avaliação tem por objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos
conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do
grau de cumprimento das metas curriculares.

3— A avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado do ensino, retificar
procedimentos e reajustar o ensino das diversas disciplinas aos objetivos curriculares
fixados.
4 — Na avaliação dos alunos intervêm todos os professores envolvidos, assumindo
particular responsabilidade neste processo os professores titulares de turma no 1.º
ciclo do ensino básico, sem prejuízo da intervenção de alunos e encarregados de
educação.
5 — A avaliação da aprendizagem compreende as modalidades de avaliação
diagnóstica, de avaliação formativa e de avaliação sumativa.

6 — A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade

ou

sempre

de

que

seja considerado

oportuno,

devendo

fundamentar

estratégias

diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de
facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional.

7 — A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma
variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da
aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno,
ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas
Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca
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obter informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento
de processos e estratégias.
A nomenclatura a utilizar nos instrumentos de avaliação é a seguinte:
Insuficiente – 0 a 49%
Suficiente – 50% a 69%
Bom – 70% a 89%
Muito Bom – 90% a 100%

8 — A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a
aprendizagem realizada pelos alunos, dá origem a uma tomada de decisão sobre a
progressão, retenção ou reorientação do percurso educativo do aluno, tendo como
objetivos a classificação e certificação, e inclui:
8.1 – A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores, e dos
órgãos de gestão e administração dos agrupamentos de escolas e escolas não
agrupadas;
8.1.1) A avaliação sumativa interna é realizada através de um dos seguintes
processos:
a) Avaliação pelos professores no 1.º ciclo ouvido o Conselho de Docentes,
no final de cada período letivo;
b) Provas de equivalência à frequência que se realizam no 4.º ano de
escolaridade, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo, para alunos
autopropostos que tenham ficado retidos por faltas pela aplicação do previsto nas
alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro — Estatuto
do Aluno e Ética Escolar.
8.2 — A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou
entidades do Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito, compreende a
realização de provas finais de ciclo no 4.º ano de escolaridade, nas áreas disciplinares
de Matemática e Português.
8.3 — Em situações em que o aluno não adquira os conhecimentos nem
desenvolva as capacidades definidas para o ano de escolaridade que frequenta, o
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professor titular de turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho de docentes, deve propor as
medidas necessárias para colmatar as deficiências detetadas no percurso escolar do
aluno, designadamente, o eventual prolongamento do calendário escolar.

9 - A informação resultante da avaliação sumativa interna no 1.º ciclo, ao longo dos
três períodos letivos, no 1.º, 2.º e 3 anos de escolaridade, expressa-se de forma
descritiva sobre a evolução do aluno, em todas as áreas disciplinares e não
disciplinares.

10 — No 4.º ano de escolaridade, ao longo dos três períodos, a avaliação sumativa
interna expressa-se numa escala de 1 a 5, nas áreas disciplinares de Português e
Matemática e de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno, nas restantes
áreas.

11 — No 4.º ano de escolaridade, no final do 3.º período, e antes de serem divulgados
os resultados da avaliação externa, o professor titular atribui a classificação final numa
escala de 1 a 5, nas áreas disciplinares de Português e Matemática e uma menção
qualitativa nas restantes áreas disciplinares e não disciplinares, acompanhada de uma
apreciação descritiva sobre a evolução do aluno.

12 — A aprendizagem relacionada com as componentes do enriquecimento do
currículo, nomeadamente no âmbito da educação musical, iniciação à língua Inglesa,
Psicomotricidade e Informática, é proposta pelo professor da disciplina, ouvido o
conselho de docentes e com aprovação do conselho pedagógico, numa ficha
informativa destinada para o efeito.

13 — A Avaliação sumativa interna do 3.º período tem como finalidades:
a) Formalização da classificação correspondente à aprendizagem realizada pelo
aluno ao longo do ano letivo;
b) Decisão sobre a transição de ano;
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c) Verificação das condições de admissão à 2.ª fase das provas finais do 1.º ciclo
e definição do plano de apoio pedagógico a cumprir no período de acompanhamento
extraordinário.

14 — A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos do ensino básico
abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, expressa-se
numa menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente acompanhada de
uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno.

15 — As provas de equivalência à frequência realizam-se em duas fases, a nível de
escola, são constituídas por um único tipo de prova e incidem sobre os conteúdos dos
programas, têm como referência as metas curriculares estabelecidas e contemplam
ainda uma prova oral, no caso da área disciplinar de Português. Os alunos de 4.º ano de
escolaridade autopropostos, que tenham ficado retidos por faltas pela aplicação do
previsto nas alíneas a) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro —
Estatuto do Aluno e Ética Escolar, realizam obrigatoriamente na 1.ª fase:
a) As provas finais de ciclo nas áreas disciplinares de Português e Matemática,
como provas de equivalência à frequência, efetuando também uma prova oral na área
disciplinar de Português;
b) As provas de equivalência à frequência de Estudo do Meio e de Expressões
Artísticas.

16 — A classificação final de cada área disciplinar é a obtida nas provas realizadas de
acordo com o estipulado no n.º 8 e n.º 9, do Artigo 9.º, do Despacho normativo n.º 24A/2012.

17 — Os alunos do 1.º ciclo do ensino básico referidos anteriormente que não
obtiveram aprovação nas provas de equivalência à frequência na 1.ª fase, por terem
obtido classificação inferior a 3, podem repetir na 2.ª fase a realização destas provas.

29

Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca

Projeto Curricular de Escola
18 — Os procedimentos específicos a observar no desenvolvimento das provas de
equivalência à frequência são objeto de regulamentação própria, a aprovar por
despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.

19 — A avaliação sumativa externa no 4.º ano de escolaridade destina-se a aferir o
grau de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, mediante o recurso a critérios
de avaliação definidos a nível nacional.

20 — As provas finais de ciclo incidem sobre os conteúdos definidos nos programas e
têm como referência as metas curriculares em vigor definidas para o 1.º ciclo do
ensino básico.

21 — As provas finais dos 1.ºciclo realizam-se em duas fases com uma única chamada
cada, sendo a 1.ª fase obrigatória para todos os alunos, destinando-se a 2.ª fase aos
alunos:
a) Que faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados;
b) Que obtiveram uma classificação final inferior a 3 após as provas finais
realizadas na 1.ª fase;
c) Autopropostos que, após as reuniões de avaliação de final de ano, não
obtiveram aprovação.

22 — A classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas finais do 1.º ciclo é
o resultado da média ponderada, com arredondamento às unidades, entre a
classificação obtida na avaliação sumativa interna do 3.º período da disciplina e a
classificação obtida pelo aluno na prova final de acordo com o previsto n.º 17, do
artigo 10.º, do Despacho normativo 24-A, 2012.

23 — A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas pelos alunos
referidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 21 deste documento é considerada como
classificação final da respetiva área disciplinar.
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24 — São, ainda, admitidos às provas finais do 1.º ciclo os alunos que ficarem retidos
por faltas pela aplicação das alíneas a) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5
de setembro — Estatuto do Aluno e Ética Escolar.

25 — Estão dispensados da realização de provas finais do 1.º ciclo os alunos que se
encontrem nas condições seguintes:
a) Não tenham o português como língua materna e tenham ingressado no
sistema educativo português no ano letivo correspondente ao da realização das provas
finais, ou no ano letivo anterior;
b) Estejam abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de
janeiro.

26 — Os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente,
abrangidos pelo disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de
janeiro, prestam as provas finais de ciclo previstas para os restantes examinandos,
podendo, no entanto, usufruir de condições especiais de avaliação ao abrigo da
legislação em vigor.

27 — A não realização das provas finais implica a retenção do aluno no 4.º ano de
escolaridade, exceto nas situações previstas nas alíneas a) e b) do ponto 25 do
presente documento.

28 — Os procedimentos específicos a observar no desenvolvimento da avaliação
sumativa externa são objeto de regulamentação própria, a aprovar por despacho do
membro do Governo responsável pela área da educação.

29 — Os alunos do 4.º ano de escolaridade, do 1. º Ciclo, podem usufruir do

prolongamento da duração do ano letivo, a fim de frequentarem o período de
acompanhamento extraordinário, de acordo com o previsto nos artigos 20.º e 23.º do
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Despacho normativo 24-A, 2012 e o estabelecido no calendário escolar.

30 — O período de acompanhamento extraordinário no 1.º ciclo, para os alunos
internos do 4.º ano de escolaridade que, em reuniões de avaliação de final de ano,
já com o conhecimento e com a ponderação dos resultados da 1.ª fase das provas
finais, não obtenham aprovação, de acordo com o estipulado nas alíneas a), b) e c) do
ponto 21 deste documento, podem usufruir de prolongamento do ano letivo.

31 — O período de acompanhamento extraordinário decorre entre a realização das
reuniões de final de ano, já com o conhecimento e com a ponderação dos resultados
da 1.ª fase das provas finais, em que a aluno não é aprovado, e a realização da 2.ª fase
das provas finais e visa colmatar deficiências detetadas no percurso escolar dos
alunos.

32 — Cabe à Direção da escola assegurar a organização e gestão do período de
acompanhamento extraordinário previsto no presente artigo.

33 — Os alunos que se encontrem na situação referida nas alíneas a), b) e c) do ponto
21 deste documento, são automaticamente inscritos no período de acompanhamento
extraordinário, sendo obrigatória a sua frequência, exceto se o encarregado de
educação não o permitir.

34 — O encarregado de educação que não pretenda que o seu educando frequente o
acompanhamento extraordinário previsto na lei, comunica por escrito o seu desacordo
ao diretor da escola.

35 — O pedido formulado nos termos previsto na lei não prejudica o acesso do aluno à
2.ª fase das provas finais de ciclo.
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36 — As decisões de transição e de progressão do aluno para o ano de escolaridade
seguinte e para o ciclo subsequente revestem caráter pedagógico, expressa através das
menções, respetivamente, de Transitou ou de Não Transitou, no final de cada ano, e de
Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada ciclo e são tomadas sempre que o
conselho pedagógico considere:
36.1) Nos anos terminais de ciclo (4.º ano de escolaridade) que o aluno adquiriu
os conhecimentos e desenvolveu as capacidades necessárias para progredir com
sucesso os seus estudos ao ciclo subsequente, desde que não se encontre numa das
seguintes condições:

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas áreas
disciplinares de Português e de Matemática;

b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em Português ou em Matemática
e simultaneamente menção não satisfatória nas outras áreas disciplinares, no caso do
1.º ciclo.

c) Os alunos autopropostos do ensino básico que estiverem nas
condições referidas nas alíneas anteriores.
- As disciplinas das áreas não disciplinares, no 1.º ciclo, não são consideradas
para efeitos de progressão de ano e conclusão de ciclo.
36.2) Nos anos não terminais de ciclo (1º, 2º e 3º anos de escolaridade), que o
aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades
essenciais para transitar para o ano de escolaridade seguinte.

37 — Na decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte, no 1º, 2º e

3º anos de escolaridade, a situação deve ser analisada tendo em conta a perspetiva de
ciclo de estudos, atendendo especificamente à possibilidade de o aluno vir a
desenvolver as capacidades em causa nos anos posteriores.
a) Neste sentido, deve ser dado realce ao percurso e evolução de cada aluno no
que respeita às aprendizagens, ao empenhamento nas atividades propostas pelo
professor, ao comportamento, à assiduidade e à integração na turma.
b) Deve ainda ser analisada a autoavaliação feita pelo aluno e o parecer do
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respetivo encarregado de educação no caso de eventual retenção no mesmo ciclo de
estudos.

38 — Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos para um ano não
terminal

de

ciclo

que,

fundamentadamente,

comprometam

a

aquisição

dos

conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades definidas para um ano de
escolaridade, o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ouvido o Conselho de docentes
e com aprovação do Conselho Pedagógico, pode, a título excecional, determinar a
retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade.

39 — Verificando-se retenção, compete ao professor titular de turma, no 1.º ciclo,
identificar os conhecimentos não adquiridos e as capacidades não desenvolvidas pelo
aluno, as quais devem ser tomadas em consideração na elaboração do plano da turma
em que o referido aluno venha a ser integrado no ano escolar subsequente.

40 — No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido
ultrapassado o limite de faltas e, após, cumpridos os procedimentos previstos no
Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o professor titular da turma em articulação com o
conselho pedagógico, decida pela retenção do aluno.

41 — Um aluno retido no 1.º, 2.º ou 3.ºanos de escolaridade pode integrar a turma a
que pertencia por decisão da Direção da Escola, sob proposta do professor titular de
turma, ouvido o Conselho de docentes e o Conselho Pedagógico.

42 — A retenção em qualquer um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de
todas as componentes do currículo do respetivo ano de escolaridade.

43 — Os alunos, ao longo de todo o trabalho letivo, devem intervir no processo
avaliativo através dos mecanismos de auto
capacidade

de

analisar

o

trabalho
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desenvolvendo

a

realizado, situando-se face às metas
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estabelecidas.

44 — Os encarregados de educação devem intervir no processo avaliativo de acordo
com o constante no Despacho normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro, sendo
auscultados sempre que os alunos apresentem evidências de serem retidos, recorrendo
a registos estruturados.

45 — Os alunos com necessidades educativas especiais devem ser avaliados de acordo
com as suas competências e potencialidades tendo por base os respetivos programas
educativos individuais, conforme disposto no Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro.

46 — Ao longo de todo o 1º Ciclo, a avaliação focalizar-se-á na evolução escolar do
aluno, nas diferentes áreas que o currículo integra.
Na avaliação de cada aluno ter-se-ão em linha de conta:
- Atitudes/Comportamento
- Participação/Empenho
- Capacidades/Conhecimentos
As Atitudes/Comportamento e Participação/Empenho terão um peso de 30% (15%+15%)
e as Capacidades/Conhecimentos 70%, no momento de decisão da transição do aluno.

3. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO

3.1)AVALIAÇÃO DAS ATITUDES / COMPORTAMENTOS E PARTICIPAÇÃO / EMPENHO

Os domínios das Atitudes/Comportamento e Participação/Empenho são transversais,
por isso avaliados em todas as atividades promovidas não só pelas áreas curriculares
disciplinares, como também pelas não disciplinares, tendo como referência o Projeto
Educativo da Escola.
No domínio das Atitudes/Comportamento observar-se-á se o aluno:
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- É pontual e assíduo;
- Manifesta interesse pelas atividades propostas;
- Procura aprofundar os conhecimentos;
- Coopera/relaciona-se com os outros;
- Manifesta um comportamento adequado ao espaço da sala de aula e outros;
- Coopera com a Escola e está disponível para participar nas suas atividades;
- Manifesta capacidade de autoavaliação.

No domínio da Participação/Empenho observar-se-á a forma como o aluno:
- Adere e intervém nas atividades de sala de aula;
- Manifesta conhecimento dos conteúdos;
- Aplica os conhecimentos em novas situações;
- Usa a linguagem específica da disciplina;
- Coopera com os outros;
- Resolve exercícios e/ou problemas na aula;
- Realiza os trabalhos de casa;
- Revela organização do trabalho de aula e/ou de casa;
- Participa nas saídas e visitas de estudo;
- Participa noutras atividades promovidas pela Escola.

3.2) AVALIAÇÃO DE CAPACIDADES E CONHECIMENTOS
Quanto ao domínio das Capacidades/Conhecimentos, nomeadamente nos testes e
trabalhos escritos, estes serão avaliados aplicando a escala referida no ponto 7 deste
documento, sendo que, ao Encarregado de Educação, será dada a informação.
No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa interna
materializa-se de forma descritiva em todas as áreas curriculares, com exceção das
disciplinas de Português e de Matemática do 4º ano que se expressa numa escala de 1 a
5 nos três períodos.
No 3.º período, no 4.º ano de escolaridade, a informação resultante nas áreas
curriculares disciplinares de Estudo do Meio, Expressões Artísticas e Expressão Físico-
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motora e nas áreas curriculares não disciplinares de Área de Projeto, Estudo
Acompanhado e Educação para a Cidadania expressa-se numa menção qualitativa de

Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente.

Escala a usar na avaliação interna nas áreas disciplinares de Português e Matemática:
- Nível 1 – (de 0% a 19%)
- Nível 2 – (de 20% a 49%)
- Nível 3 – (de 50% a 69%)
- Nível 4 – (de 70% a 89%)
- Nível 5 – (de 90% a 100%).

Em todas as áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, as menções qualitativas
e a avaliação descritiva têm como base os seguintes descritores:
Insuficiente
(0% a 19%)
- Não adquiriu as aprendizagens definidas;
- Revela grandes falhas ao nível da compreensão, aplicação, análise e
autonomia;
- Manifesta desinteresse e falta de empenho na aprendizagem;
- Não interiorizou atitudes e valores fundamentais a uma correta socialização.

(20% a 49%)
- Revela muitas lacunas nas aprendizagens definidas;
- Revela algumas falhas ao nível da compreensão, aplicação, análise e
autonomia;
- Manifesta algum desinteresse e falta de empenho na aprendizagem;
- Não interiorizou atitudes e valores fundamentais a uma correta socialização.
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Suficiente
(50% a 69%)
- Revela ainda lacunas na aquisição das aprendizagens elementares a nível de
conceitos e factos;
- Revela algumas falhas e/ou incorreções na compreensão, aplicação, análise e
autonomia;
- Manifesta sentido de responsabilidade, interesse e empenhamento;
- Apresenta um comportamento regular.

Bom
(70% a 89%)
- Adquiriu com facilidade as aprendizagens elementares a nível de conceitos e
factos;
- Não revela dificuldades a nível de compreensão, aplicação, síntese e
autonomia;
- Manifesta grande interesse/empenhamento na vida escolar assim como uma
socialização adequada;

Muito Bom
(90% a 100%)
- Desenvolveu com facilidade os conhecimentos adquiridos;
- Compreende e aplica com facilidade e originalidade os conhecimentos a novas
situações;
- Não revela dificuldades a nível de análise, síntese e autonomia;
- Revela muito interesse e empenho demonstrando, sempre, uma correta
socialização, espírito crítico e de iniciativa;
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3.2.1) ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES
Os alunos serão avaliados nas seguintes competências em cada área, de forma
individual ou em trabalho de grupo.

PORTUGUÊS
- Expressão oral;
- Leitura progressiva de textos diversificados com entoação e expressividade;
- Capacidade de interpretar o que lê, retendo a informação explícita e implícita;
- Domínio progressivo da técnica de escrita de vários formatos de textos;
- Aplicação das regras do conhecimento explícito da Língua.

As Competências acima apresentadas poderão ser avaliadas a partir dos seguintes
instrumentos:
- Fichas diagnósticas, formativas e sumativas
- Produção de textos e trabalhos escritos
- Exercícios vários (exercícios ortográficos, exercícios de aplicação do
conhecimento explícito da língua)
- Observação direta da produção e compreensão do oral (leitura, exposições
orais)
- Trabalhos desenvolvidos nas TIC
- Grelhas de observação
- Fichas de autoavaliação

MATEMÁTICA
- Compreensão da representação de números naturais e racionais não negativos e suas
propriedades.
- Leitura e escrita de números, pertencentes ao sistema decimal.
- Domínio das técnicas de cálculo (cálculo mental e domínio das operações) com
números naturais e racionais não negativos.
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- Capacidade de apreciar ordens de grandeza de números.
- Compreensão do efeito das operações com números naturais e racionais não
negativos.
- Capacidade de resolução de problemas em contextos matemáticos e não
matemáticos, justificando as estratégias utilizadas.
- Capacidade de estimar e avaliar resultados.
- Conhecimento de noções básicas de Geometria e Medida.
- Domínio progressivo da Organização e Tratamento de Dados.
- Capacidade para raciocinar matematicamente, formulando e testando conjeturas,
explicando processos e ideias e justificando resultados.
- Capacidade de comunicação oral e escrita, recorrendo à linguagem natural e à
linguagem matemática, interpretando, expressando e discutindo resultados, processos
e ideias matemáticos.

As Competências acima apresentadas poderão ser avaliadas a partir dos seguintes
instrumentos:
- Fichas diagnósticas, formativas e sumativas
-Exercícios vários (resolução de problemas, leitura e escrita de números,
relacionamento de unidades de medida, construção de sólidos geométricos, …)
- Manipulação de material didático
- Grelhas de observação
- Fichas de autoavaliação.

ESTUDO DO MEIO
- Compreensão dos princípios elementares do Meio Social
- Compreensão de elementos básicos do Meio Físico
- Conhecimento da sua identidade
- Conhecimento da realidade envolvente
- Conhecimento do seu património histórico
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- Problematização de situações concretas do seu meio
- Domínio de técnicas simples de pesquisa e registo
- Capacidade de observação e de experimentação

As Competências acima apresentadas poderão ser avaliadas a partir dos seguintes
instrumentos:
- Fichas diagnósticas, formativas e sumativas
- Fichas de aplicação de conteúdos
- Trabalhos de pesquisa e experimentação
- Apresentações orais e escritas sobre o trabalho pesquisado
- Elaboração de relatórios de experiências realizadas
- Grelhas de observação
- Fichas de autoavaliação

3.2.2) OUTRAS ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS:
- Desenvolvimento da destreza manual
- Realização de tarefas específicas com preocupação de rigor.
- Exploração dos vários materiais com criatividade.
- Desenvolvimento das competências específicas (memória, atenção, concentração,
reflexos e coordenação audiovisual-motora)
- Aplicação de situações adquiridas a situações novas.
- Participação em jogos de comunicação verbal e não-verbal
- Capacidade de produzir personagens e dramatizar situações

As Competências acima apresentadas serão avaliadas a partir da observação da
prestação dos alunos, dos trabalhos realizados e a partir dos seguintes instrumentos:
- Observação direta
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- Testes e registos diversificados
- Trabalhos desenvolvidos nas TIC
- Fichas de trabalho/trabalhos de grupo
- Execução de melodias

EXPRESSÃO FÍSICO-MOTORA:
- Prestação motora
- Progressão/Evolução na aprendizagem

As Competências acima apresentadas serão avaliadas a partir da observação da
prestação dos alunos.

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA / CATEQUESE
- Recetividade aos valores humanos
- Cooperação com interesse nas atividades propostas

As Competências acima apresentadas serão avaliadas a partir dos seguintes
instrumentos:
- Fichas de trabalho
- Trabalho de grupo

9.4.1.2. Critérios da avaliação (1º, 2º e 3º Anos)
Domínio cognitivo – 75%
30%

35%

5%

5%

Fichas de avaliação

Trabalhos nas aulas Outros trabalhos

Trabalhos de casa

5% Fraco

7% Fraco

0% Não faz

0% Não faz

10% Insuficiente

12% Insuficiente

2,5% De vez em

2,5% De vez em

25% Bom

27,5% Bom

5% Sempre

5% Sempre

15% Suficiente

30% Muito Bom

17,5% Suficiente
35% Muito Bom
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Domínio sócio-afetivo – 25%
5%

10%

5%

Interesse, empenho

Comportamento e

e persistência

respeito

9.4.1.3.

Participação

5%
Caderno diário

Critérios da avaliação (4º Ano)

Domínio cognitivo – 80%
45%

25%

5%

5%

Fichas de avaliação

Trabalho nas aulas

Outros trabalhos

Trabalhos de casa

5% Fraco

5% Fraco

0% Não faz

0% Não faz

12% Insuficiente

8% Insuficiente

2,5% De vez em

2,5% De vez em

35% Bom

20% Bom

5% Sempre

5% Sempre

22,5% Suficiente

12,5% Suficiente

45% Muito Bom

25% Muito Bom

quando

quando

Domínio sócio-afetivo – 20%
5%

5%

Interesse, empenho
e persistência

9.5.

Comportamento e
respeito

5%
Participação

5%
Caderno diário

2º e 3.º Ciclos

9.5.1.

Linhas orientadoras

De acordo com decisão do Conselho Pedagógico, as linhas orientadoras
relativas aos critérios de avaliação para estes ciclos são os seguintes:
2.º Ciclo
Domínio Cognitivo

Domínio Sócio-Afetivo

70% *

30% *

* Estas percentagens poderão sofrer alterações sempre que o grupo disciplinar o
solicitar e o Conselho Pedagógico o aprovar.
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3.º Ciclo
Domínio Cognitivo

Domínio Sócio-Afetivo

75% *

25% *

* Estas percentagens poderão sofrer alterações sempre que o grupo disciplinar o
solicitar e o Conselho Pedagógico o aprovar.

9.5.2.

Critérios de retenção

De acordo com a legislação em vigor, que confere autonomia às escolas para
estabelecer critérios de progressão/retenção, foram determinados os seguintes
critérios:

5.º, 7.º e 8.º Anos
O aluno fica retido sempre que tenha obtido classificação inferior a três em três
disciplinas.

6.º e 9º Anos
No final do 2.º e 3.º Ciclo, o aluno não progride e obtém a menção de Não

Aprovado(a) se estiver nas seguintes situações:
•

Classificações inferiores a 3 a Língua Portuguesa e a Matemática
cumulativamente;

•

Classificação inferior a três em três disciplinas.

Caso haja a decisão de progressão, esta tem de ser tomada por maioria.

Os critérios a considerar nos casos de ponderação são os seguintes:
•

Comportamento/atitudes
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•

Interesse/perseverança

•

Responsabilidade

•

Assiduidade

•

Idade do aluno

•

Número de retenções

•

Fatores socioeconómicos

Nomenclatura a utilizar na avaliação:

1.º Ciclo
 Insuficiente– 0% a 49%
 Suficiente – 50% a 69%
 Bom – 70% a 89%
 Muito Bom – 90% a 100%

2.º e 3.º Ciclos
 Não Satisfaz – 0% a 49%
 Satisfaz – 50% a 69%
 Bom – 70% a 89%
 Muito Bom – 90% a 99%
 Excelente – 100%
Observação: Em qualquer dos ciclos de ensino, haverá momentos intercalares
de avaliação centrados na análise da progressão dos alunos, no quadro do
desenvolvimento do Projeto Curricular de Escola/Turma, tendo em conta
sempre os ajustamentos considerados necessários.
A avaliação das aprendizagens dos alunos terá por base os critérios
definidos pelos diferentes grupos disciplinares, que devem refletir a ambição
estratégica consignada no presente Projeto Curricular.
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10.

Plano de Formação da Escola

A Escola demonstra uma grande preocupação com a formação de todos os seus
intervenientes ativos. Face às mudanças de currículos e da sociedade em geral, a
formação adquire um sentido pleno se for pensada em contexto: ações de formação
que respondam a necessidades sentidas pela Escola, de caráter e duração diversos,
podendo ser realizadas por elementos da própria Escola ou mesmo formadores
externos. No início cada ano letivo será efetuado um levantamento das necessidades
de formação de forma a serem definidas as ações a realizar.
Todas as formações realizadas na Escola ou frequentadas pelos docentes fora desta
constarão em folhas anexas, assim como o respetivo plano de atividades da mesma.

11.

Plano de Ação da Turma

A ideia de Plano de Ação da Turma parte da crença de que uma escola de
sucesso para todos e o desenvolvimento de aprendizagens significativas passam pela
reconstrução do currículo nacional, de modo a ter em conta as situações e
caraterísticas dos contextos onde ele se vai implementar. Incorpora, portanto, a
dimensão social da ação educativa e só é viável no quadro da autonomia escolar, que
concebe os Conselhos de Turma como lugares de decisão e os Projetos Curriculares de
Turma como instrumentos de gestão pedagógica capazes de fomentar uma cultura de
reflexão e de análise dos processos de ensinar e de fazer – aprender.
A sua construção é da responsabilidade do Professor Titular de Turma, no PréEscolar e no 1.º Ciclo, e do Conselho de Turma nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico.
Com o PAT pretende-se definir uma linha de atuação comum ao nível do
Conselho de Turma no que concerne ao trabalho pedagógico, bem como a definição
de critérios de atuação comuns aos modos e instrumentos de avaliação a privilegiar.
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O PAT, porque não é um mero documento escrito, deve envolver os contributos
dos professores, alunos, encarregados de educação e de outros parceiros solicitados
pelo Conselho de Turma.
O PAT é um modo de atuação, uma forma de trabalho de equipa, que deverá ser
concretizado por todos os envolvidos, sobre alunos reais, com as suas fragilidades,
empatias e potencialidades.
Para delinear o PAT é necessário conhecer, mesmo que sumariamente, os
intervenientes (caraterização da turma, o que inclui professores, alunos e respectivas
famílias).
As avaliações e reformulações do PAT, feitas ao longo do ano letivo, devem ser
integradas no PAT na forma de capítulos, não sendo, pois, necessário voltar a alterar o
corpo inicialmente delineado do PAT. O PAT deve ser atualizado no final de cada
período letivo incluindo nele, entre outros documentos, as atas das reuniões de
Conselho de Turma e os resultados finais (pauta).
A avaliação do PAT passará, fundamentalmente, pelos seguintes momentos:
No início do ano letivo, o Conselho de Turma reúne para caraterizar a turma
com base nos processos dos alunos e/ou Plano de Ação da Turma do ano anterior,
enunciando claramente os problemas sobre os quais terão de atuar, com vista à sua
resolução.
O Conselho de Turma reúne, uma vez por trimestre, para análise do grau de
consecução das estratégias implementadas no PAT. Nesta reunião, produzir-se-á um
documento de reflexão /síntese.
No final dos 1.º e 2.º Períodos - avaliação do projeto com vista à introdução de
reajustamentos à situação concreta de cada aluno.
No final do 3.º Período - avaliação final do PAT, envolvendo a recolha e
incorporação de dados da avaliação para (re)construção do PAT do ano seguinte.
Dado que o PAT é um projeto de turma, a Matriz que a seguir se apresenta
deve ser entendida como um auxiliar para a apresentação final do PAT, e nunca como
um espartilho à criatividade e autonomia do DT e/ou Conselho de Turma.
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PRÉ-ESCOLAR
1. Diagnóstico
 caraterização do grupo
 identificação de interesses e necessidades
 levantamento de recursos

2. Fundamentação das opções educativas (tendo em conta o diagnóstico

efetuado e as grandes opções educativas definidas no projeto curricular da Escola).
3. Metodologia
4. Organização do ambiente educativo
 do grupo

 do espaço
 do tempo

 da equipa
 do estabelecimento educativo
5. Intenções de trabalho para o ano letivo
 opções e prioridades curriculares
 objetivos/efeitos esperados

 estratégias pedagógicas e organizativas previstas das componentes
educativa e de apoio à família

 previsão dos intervenientes e definição de papéis
6. Previsão de procedimentos de avaliação
 dos processos e dos efeitos
 com as crianças
 com a equipa
 com a família
 com a comunidade educativa
7. Relação com a família e outros parceiros educativos
8. Comunicação dos resultados e divulgação da informação produzida
9. Planificação das atividades
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1.º CEB
1 - Caraterização da Turma (deve incluir lista nominal de alunos com fotografia)
- Texto descritivo - referir os domínios: sócio-afetivo; cognitivo; económico e
cultural.
2- Levantamento do(s) problema(s) da turma - explicitar as questões que surgiram
aquando da caraterização da turma.
3 - Finalidades Educativas (definidas em função da realidade da turma).
4 – Estratégias a utilizar para colmatar o(s) problema(s) identificado(s)
5- Sistema de apoio às aprendizagens
5.1- Alunos com Necessidades Educativas Especiais
5.2- Alunos com Planos de Recuperação/Desenvolvimento ou Acompanhamento
6 - Competências gerais e específicas a desenvolver ao longo do ano letivo
7 - Planificação das Áreas Curriculares.
8 – Avaliação dos alunos
8.1- Critérios de avaliação
8.2 – Instrumentos de avaliação
9 – Atividades de Enriquecimento Curricular
10 – Avaliação final do Plano de Ação da Turma.
Notas:
•

O Plano de Ação da Turma é o documento onde se materializam as opções
de estilo educativo da Escola adaptadas à realidade de cada turma.

•

O PAT deve estar concluído antes do final do 1º Período.

•

A flexibilidade do PAT resulta da realização dos processos de avaliação
intermédia e final do projeto pelo que a inclusão ou reformulação de dados
devem ser feitas em resultado das conclusões destes processos.
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2.º e 3.º CEB

1 - Lista nominal; fotografias e horário da turma
2 - Constituição do Conselho de Turma
3 - Caraterização da Turma
3.1 - Grelha
3.2 - Texto descritivo - referir os domínios: sócio-afetivo; cognitivo; económico e cultural.
4 - Finalidades Educativas
4.1- Levantamento do(s) problema(s) da turma - explicitar as questões que surgiram aquando da
caraterização da turma
4.2 – Estratégias a utilizar para colmatar o(s) problema(s) identificado(s)
5 – Avaliação dos alunos
5.1- Critérios de avaliação
5.2 – Instrumentos de avaliação
6 - Sistemas de apoio às aprendizagens
6.1 – Alunos com Necessidades Educativas Especiais
6.2 – Frequência de aulas de Apoio Pedagógico Acrescido
6.3 – Frequência da Sala de Estudo
6.4 – Tutorias
6.5 – Alunos com Planos de Recuperação/Desenvolvimento ou Acompanhamento
7 - Competências gerais/operacionalização transversal
8 - Articulação curricular
9 - Planificação das Áreas Curriculares não Disciplinares e respetivos relatórios sucintos
10 – Reformulação do Projeto Curricular de Turma
11 - Avaliação final do Projeto Curricular de Turma
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12.

Avaliação do projeto curricular de escola

Como todo o projeto em ação, a reflexão sobre a sua concretização deve ser

uma tarefa contínua, pelo que o presente documento deve ser objeto de uma análise

dinâmica, em que todos os intervenientes devem refletir sobre as prioridades definidas
e a qualidade da sua operacionalização. Deste modo, a avaliação do Projeto Curricular
de Escola deve permitir medir o nível de adequação e de execução do mesmo para que
se

possa,

de

forma

fundamentada

e

refletida,

proceder

à

sua

revisão

e

aperfeiçoamento.

A avaliação do Projeto Curricular de Escola permite, ainda e sobretudo, aferir a

eficácia das estratégias entretanto delineadas e aplicadas, em cada ano, tendo em vista

a concretização das metas e prioridades definidas no Projeto Educativo. Assim, far-seá uma análise periódica, que deve refletir, prioritariamente, dois aspetos: a adequação
e a execução do projeto:

- Realização de um inquérito aos alunos sobre o grau de satisfação da oferta formativa
da Escola, quer ao nível curricular, quer extracurricular;

- Realização de um inquérito aos professores, relativo às condições materiais e
humanas, com as quais desempenharam as suas atividades, assim como o seu grau de
satisfação;

- Relatórios das Atividades de Enriquecimento Curricular, que devem privilegiar, não
só os resultados, mas também as metodologias utilizadas;
- Estatística das avaliações no final do ano letivo;
- Registo sobre as ocorrências disciplinares;

- As atas dos Departamentos devem refletir sobre o cumprimento dos programas e o
nível de desenvolvimento das competências essenciais definidas pelas disciplinas;

- O Conselho Pedagógico fará a análise dos documentos supracitados e, de acordo
com os resultados obtidos, será ponderada a necessidade /reformulação de cada

prioridade aqui definida, ou ainda a introdução de novas prioridades. De acordo com
este balanço, surgirão as orientações para a elaboração do Projeto Curricular de Escola
do ano letivo seguinte.
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13.

Anexos

ANEXOS

Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca

52

