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11  ––  OOrrggaanniizzaaççããoo  EEssccoollaarr  

No quadro da autonomia das escolas, e desde que as condições físicas o permitam, devem ser 

observados os seguintes procedimentos:  

1. Os alunos devem ser organizados, preferencialmente, em grupos/turmas, mantendo-se esta 

organização ao longo de todo o período de permanência na escola. Os grupos/turmas devem ter, 

sempre que possível, horários de aulas, intervalos e período de refeições organizados de forma a 

evitar o contacto com outros grupos/turmas;  

2. As aulas de cada turma devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala e com 

lugar/mesa fixo por aluno;  

3. Deve privilegiar-se a utilização de salas amplas e arejadas, sendo que as salas devem ser 

utilizadas de acordo com a sua dimensão e características da escola, em função do número de 

alunos por turma; 

4. Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do 

espaço entre pessoas. Assim: 

a) As mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de 

acordo com a estrutura física das salas; 

b)  As mesas devem estar dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação. Pode, 

ainda, optar-se por outro tipo de organização do espaço, evitando uma disposição que 

implique ter alunos virados de frente uns para os outros; 

c)  Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e 

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades letivas.  

5. As atividades desportivas, bem como outras atividades que impliquem maior contacto físico, 

devem ser planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor;  

6. Os intervalos entre as aulas devem ter a menor duração possível, devendo os alunos 

permanecer, tanto quanto possível, em zonas específicas, definidas pela escola;  

7. Devem-se definir e identificar circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovam 

o distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula 

e nos acessos aos locais de atendimento e convívio como, por exemplo: refeitório, bufete/bar, 

papelaria, salas de apoio, polivalente, entradas de pavilhões e casas de banho. Estes devem ser 

divulgados a toda a comunidade escolar, no início das atividades letivas;  
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8. Deve evitar-se a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente na 

biblioteca ou nas salas de informática;  

9. Devem ser criadas e divulgadas regras de utilização das salas do pessoal docente e não 

docente;  

10. Devem definir-se procedimentos para utilização dos refeitórios, designadamente com as 

seguintes normas de funcionamento:  

a) Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma a respeitar 

as regras de distanciamento e evitando a concentração de alunos;  

b) Prever a possibilidade de recurso a refeição na modalidade de take-away;  

c) Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de 

qualquer utente;  

d) Utilização obrigatória de máscara, 2.º e 3.º CEB, exceto no período de refeição;  

e) Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;  

f) Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;  

g) Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas;  

h) Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.  

11. Por serem espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, nos 

bares/bufetes deve-se aumentar a frequência de limpeza e higienização após utilização (balcões, 

mesas, cadeiras), e devem ser seguidas as seguintes normas de funcionamento:  

a) Higienização das mãos à entrada e à saída;  

b) Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;  

c) Distanciamento físico;  

d) Definir lotação máxima, de acordo com as características do espaço, evitando 

concentrações;  

e) Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.  

12. Devem ser criadas/reforçadas equipas de educação para a saúde no AE, compostas por 

pessoal docente e não docente, em colaboração permanente com os centros de saúde (equipas 

de saúde escolar), associações de pais e de estudantes e outros - responsáveis por elaborar e 

coordenar os respetivos planos de saúde, promovendo-se, entre outras ações, sessões de 

informação/sensibilização para toda a comunidade escolar.  

  

  



Organização do AE D. João II (Ano Letivo 2021/2022) 

 

Página 7 de 66 

22  --  CCuurrrrííccuulloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  ((DDeeccrreettoo--LLeeii  nn..ºº  5555//22001188,,  ddee  0066  ddee  jjuullhhoo))  

22..11  --  MMaattrriizzeess  ccuurrrriiccuullaarreess--bbaassee  ddoo  eennssiinnoo  bbáássiiccoo  

As matrizes curriculares-base das ofertas educativas do ensino básico, integram: 

 No 1.º ciclo, as componentes de currículo a trabalhar de um modo articulado e globalizante 

pela prática da monodocência, sem prejuízo da lecionação da disciplina de Inglês por um 

docente com formação específica para tal, bem como do desenvolvimento de projetos em 

coadjuvação, com docentes deste ou de outros ciclos; 

 No 2.º ciclo, diferentes disciplinas agregadas em áreas disciplinares, privilegiando abordagens 

interdisciplinares potenciadas pela organização bidisciplinar dos grupos de recrutamento 

desse ciclo; 

 No 3.º ciclo, diferentes disciplinas agregadas em áreas disciplinares, privilegiando abordagens 

interdisciplinares. 

As matrizes curriculares-base inscrevem a Educação Moral e Religiosa como componente de oferta 

obrigatória e de frequência facultativa. 

No 1.º ciclo, a matriz curricular-base inscreve as componentes de Cidadania e Desenvolvimento e de 

Tecnologias de Informação e Comunicação como componentes de integração curricular transversal 

potenciada pela dimensão globalizante do ensino, constituindo esta última componente uma área de 

natureza instrumental, de suporte às aprendizagens a desenvolver. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, as matrizes curriculares-base integram a componente de Cidadania e 

Desenvolvimento e, em regra, a componente de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, a componente Cidadania e 

Desenvolvimento é desenvolvida de acordo com o aprovado pelo agrupamento, definindo: 

 Os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em cada ciclo e ano de escolaridade; 

 O modo de organização do trabalho; 

 Os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam na comunidade as aprendizagens a 

desenvolver; 

 As parcerias a estabelecer com entidades da comunidade numa perspetiva de trabalho em 

rede, com vista à concretização dos projetos; 

 A avaliação das aprendizagens dos alunos; 

 A avaliação da estratégia de educação para a cidadania da escola.  

A componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento, integrando as matrizes de todas as 

ofertas educativas e formativas: 
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 Constitui-se como uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com 

abordagem de natureza interdisciplinar; 

 Mobiliza os contributos de diferentes componentes de currículo ou de formação, áreas 

disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, com vista ao cruzamento 

dos respetivos conteúdos com os temas da estratégia de educação para a cidadania da escola, 

através do desenvolvimento e concretização de projetos pelos alunos de cada turma. 

As matrizes curriculares base contemplam, ainda, no ensino básico geral, a componente de Apoio ao 

Estudo, que se constitui: 

 No 1.º ciclo, parte integrante da matriz, enquanto suporte às aprendizagens assente numa 

metodologia de integração de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, 

tratamento e seleção de informação; 

 No 2.º ciclo, componente de apoio às aprendizagens cuja oferta é objeto de decisão da 

escola, bem como a sua organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de frequência. 

As matrizes curriculares-base do ensino básico geral incluem a componente de Complemento à 

Educação Artística, prevendo: 

 No 2.º ciclo, a possibilidade de oferta que visa a frequência, ao longo do ciclo, de outros 

domínios da área artística e cuja oferta é objeto de decisão da escola, bem como a sua 

organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de frequência, privilegiando, para o 

efeito, os recursos humanos disponíveis; 

 No 3.º ciclo, a integração como disciplina na área da Educação Artística e Tecnológica que 

visa a frequência de Educação Tecnológica e ou de outra na área artística, privilegiando, para 

o efeito, os recursos humanos disponíveis. 

33  --  OOrrggaanniizzaaççããoo  ddaass  aattiivviiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  22002211//22002222  

33..11  --  HHoorráárriiooss  ddooss  aalluunnooss  

No âmbito das suas competências, o conselho pedagógico define os critérios gerais a que obedece a 

elaboração dos horários dos alunos, designadamente quanto a: 

a) Hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento das atividades letivas 

(manhã, tarde e noite); 

b) Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração máxima das atividades da turma 

num só turno do dia; 

c) Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia; 



Organização do AE D. João II (Ano Letivo 2021/2022) 

 

Página 9 de 66 

d) Atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias 

da semana; 

e) Distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira e da 

educação física; 

f) Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas por ausências 

de docentes; 

g) Distribuição dos apoios a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu horário 

semanal; 

h) Desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do ensino básico 

atento o disposto no artigo 18.º da Portaria n.º 644 -A/2015, de 24 de agosto. 

"Artigo 18.º - Planificação e acompanhamento 

1 — As AEC são selecionadas de acordo com os objetivos definidos no projeto educativo do 

agrupamento de escolas, atendendo ao disposto no n.º 1 do artigo 9.º, e devem constar no respetivo 

plano anual de atividades. 

2 — A planificação das AEC deve: 

a) Salvaguardar o tempo diário de interrupção da componente curricular e de recreio; 

b) Considerar as condições de frequência das AEC pelos alunos com necessidades educativas 

especiais, constantes no seu programa educativo individual. 

3 — A planificação das AEC deve envolver os departamentos curriculares e as entidades promotoras 

e ser aprovada pelo Conselho Geral sob proposta do Conselho Pedagógico dos agrupamentos de 

escolas envolvidos. 

4 — Na planificação das AEC devem, sempre que possível, ser tidos em consideração os recursos 

existentes na comunidade, nomeadamente através de autarquias locais, IPSS, associações culturais e 

outros. 

5 — A supervisão e o acompanhamento das AEC são da responsabilidade dos órgãos competentes do 

agrupamento de escolas, em termos a definir no regulamento interno. 

6 — As AEC são desenvolvidas, em regra, após o período curricular da tarde, sendo da 

responsabilidade do Conselho Geral, sob proposta do Conselho Pedagógico, decidir quanto à 

possibilidade de existirem exceções a esta regra.” 

Sem prejuízo do disposto no número anterior, o conselho pedagógico pode ainda estabelecer outros 

critérios a seguir na elaboração dos horários e na organização das atividades educativas que se 

mostrem relevantes, no contexto da escola, para a promoção de dinâmicas de flexibilidade 

curricular. 
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O diretor, no âmbito das suas competências, assegura, ouvido o conselho pedagógico, a organização 

de um conjunto de atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica, a desenvolver 

nos tempos letivos desocupados dos alunos por ausência imprevista de professores. 

Com vista à prevenção do insucesso e do abandono escolares, e sem prejuízo das medidas de 

promoção do sucesso educativo elencadas no presente despacho, a escola deve organizar, em 

momentos do ano letivo à sua escolha, oportunamente divulgados à comunidade escolar, atividades 

de orientação vocacional e escolar. 

É permitido 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: 

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

b) No tempo correspondente a um máximo de 100 minutos. 

O desdobramento ocorre, semanalmente, num bloco de 90 minutos, dividindo-se, nesse tempo, os 

alunos (45 minutos/disciplina). 

De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, o Agrupamento 

organizou os horários das turmas com a marcação de um tempo semanal, simultâneo, de português 

e de língua(s) estrangeira(s) dividindo-se, nesse tempo, os alunos numa lógica de trabalho de 

oficina. 

33..22  --  PPrriinnccííppiiooss  ggeerraaiiss  ddee  eellaabboorraaççããoo  hhoorráárriiooss  

 A elaboração de todos os horários obedecerá, primordialmente, a critérios de ordem 

pedagógica. 

 Para a elaboração de horários serão respeitados os normativos legais vigentes e o 

Regulamento Interno do Agrupamento. 

 A distribuição de níveis pelos vários professores do grupo de recrutamento, deverá ser 

equilibrada. 

 O diretor, no âmbito das suas competências, supervisiona a elaboração dos horários dos 

alunos atendendo à definição e ao parecer mencionados nos pontos seguintes. 

33..33  --  CCrriittéérriiooss  ggeerraaiiss  ddee  eellaabboorraaççããoo  ddee  hhoorráárriiooss  

 O esquema de funcionamento do Agrupamento de Escolas D. João II, definido em função da 

previsão do número de grupos e turmas, número de tempos curriculares de cada ano e 

capacidade dos respetivos espaços, obedecerá aos seguintes regimes: 

 Educação Pré-Escolar – normal; 
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 1.º Ciclo do Ensino Básico – normal com flexibilização de horários; 

(Nota: casos excecionais poderão funcionar em regime duplo c/ parecer da autarquia e 

autorização da DGEstE) 

 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico - desdobramento. 

 O período do funcionamento decorrerá: 

 Educação Pré-Escolar (generalidade): 09:00 h às 12:00 h e das 13:30 h às 15:30 h. JI 

com apoio à família, serviço assegurado até às 19:00 h. 

 1.º Ciclo do Ensino Básico (regime normal): 09:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 16:00 h. 

Sempre que possível o Apoio ao Estudo deverá ocorrer em dias intercalados. A Educação 

Moral e Religiosa Católica ou qualquer outra confissão religiosa funcionará na hora do 

almoço (12:00 h às 13:00 h e/ou 13:00 h às 14:00 h). Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) das 16:30 h às 17:30 h. 

 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico: 

 Manhã - 08:20 h às 13:20 h (3 blocos de 90 min com 15 minutos de intervalo entre 

blocos); 

 Tarde - 13:35 h às 16:50 h (2 blocos de 90 min com 15 minutos de intervalo entre 

blocos), excecionalmente poderá ocorrer em simultâneo quatro turmas no Ginásio. 

 Tarde - 13:35 h às 18:35 h, excecionalmente para Projetos de Desenvolvimento 

Educativo e Complemento Curricular e Programa do Desporto Escolar (3 blocos de 90 

min com 15 minutos de intervalo entre blocos) 

 Noite – 19:30 h às 22:45 h. 

 A apresentação de cada horário obedecerá ao esquema de blocos/tempos letivos 

devidamente definidos quanto ao seu início e conclusão. 

 No 2.º e 3.º ciclo do ensino básico as aulas serão organizadas em blocos de 90 minutos ou 

tempos de 45 minutos. 

 Sempre que as atividades letivas decorram nos períodos de manhã e de tarde, o intervalo 

do almoço não poderá ser inferior a uma hora para estabelecimentos de ensino dotados de 

refeitório e de uma hora e trinta minutos para os restantes. 

 Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia, 3 e/ou 4 

tempos de 45 minutos. 

 As aulas práticas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o 

período definido para almoço no horário da respetiva turma. 
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 A elaboração de horários poderá estar condicionada à disponibilidade de espaços 

específicos. No entanto, procurar-se-á concentrar as aulas de uma só turma do 2.º e 3.º 

ciclo do ensino básico numa mesma sala, exceto, nas disciplinas que exigem uma sala 

específica. 

33..44  --  HHoorráárriioo  ddaass  ttuurrmmaass  

 No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados. 

 No 1.º ciclo do ensino básico nenhuma turma poderá ter mais de 2:30 h letivas consecutivas. 

 Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico nenhuma turma poderá ter mais do que 3 blocos de 90 

minutos e/ou 6 tempos de 45 minutos consecutivos. 

 No 2.º e 3.º ciclo do ensino básico o número de blocos/tempos não deverá ser superior a 4 

blocos e/ou 8 tempos, respetivamente, em cada dia de aulas. 

Nota: A distribuição da carga horária semanal deve ser feita preferencialmente de modo a não 

ultrapassar 7 tempos letivos diários. Se tal não for possível, poderão ser distribuídos por 8 tempos 

letivos diários, desde que alguns dos tempos sejam ocupados por disciplinas de caráter prático. 

 A não frequência de uma disciplina, pela totalidade dos alunos de uma turma implica que seja 

sempre evitado que os alunos que a ela não estejam matriculados, fiquem com esse tempo 

letivo desocupado. 

 Tanto quanto possível, evitar-se-á que haja tempos letivos desocupados em resultado da não 

frequência de Educação Moral e Religiosa Católica ou outra confissão religiosa pela totalidade 

dos alunos. 

 Deve procurar evitar-se que as aulas de uma mesma disciplina, à mesma turma, tenham lugar 

em dias consecutivos. 

 As aulas de Língua Estrangeira I não devem ser lecionadas em tempos letivos consecutivos à 

Língua Estrangeira II e vice-versa. 

33..55  ––  HHoorráárriioo  ddooss  pprrooffeessssoorreess  

 O horário do docente não deve incluir mais de 3 blocos e/ou 6 tempos letivos consecutivos. 

 O docente obriga-se a comunicar à Direção qualquer facto que implique redução ou 

condicionamento na elaboração do horário. 

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

possível, para que o docente possa acompanhar os respetivos alunos. 
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 As horas de apoio educativo ou outras que sejam atempadamente conhecidas farão parte 

integrante do horário do docente, sempre em período não coincidente com as atividades 

letivas dos alunos. 

 No horário do docente, devem ser registadas a totalidade das horas de trabalho, com exceção 

da componente não letiva, destinada a trabalho individual e da participação em reuniões de 

natureza pedagógica, convocadas nos termos legais. 

 Ficou decidido, por unanimidade, que não haverá tempos comuns definidos nos horários para 

cada Departamento Curricular. 

 No 2.º e 3.º ciclo irão ser reservados, se possível, os últimos dois tempos diários (início às 

16:50 h), comum a docentes e alunos, de modo a possibilitar a realização de Projetos de 

Desenvolvimento Educativo e Complemento Curricular. 

 Sempre que possível, a partir das 16:50 h, não haverá atividade letiva no Ginásio para 

atividades do Programa 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. 

44  ––  DDiissttrriibbuuiiççããoo  ddoo  SSeerrvviiççoo  DDoocceennttee  

Os critérios em que assenta a distribuição do serviço docente, foram definidos pelo conselho 

pedagógico e visam a gestão eficiente e eficaz dos recursos disponíveis, tanto na adaptação aos fins 

educativos a que se destinam como na otimização do potencial de formação de cada um dos 

docentes. 

Os docentes podem, independentemente do grupo pelo qual foram recrutados, lecionar outra 

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

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

é requerida. 

O tempo remanescente que resulte da distribuição de serviço letivo, no 2.º e 3.º ciclo do ensino 

básico, decorrente do tempo letivo adotado em cada escola, é gerido de forma flexível, 

repartidamente, ao longo do ano, e preenchido com atividades letivas. As atividades vão privilegiar 

medidas de promoção do sucesso educativo. 

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

docente no início do ano letivo, ou no início de uma atividade sempre que esta não seja coincidente 

com o início do ano letivo. 
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O diretor garante, através dos meios adequados, o controlo da pontualidade e da assiduidade de 

todo o serviço docente, registado no horário nos termos do n.º 3 do artigo 76.º do Decreto-Lei 

n.º41/2012, de 21 de fevereiro, ECD. 

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

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

mesmas distribuídas, prioritariamente, a docentes em serviço na escola. 

O recurso à contratação só é possível após a verificação da inexistência de horas disponíveis nos 

horários dos docentes de carreira em exercício de funções na escola. 

Na definição das disciplinas de Oferta Complementar (2.º CEB) e Complemento à Educação Artística 

(3.º CEB) foi assegurada prioritariamente uma gestão racional e eficiente dos recursos docentes 

existentes na escola. 

O crédito horário constitui um conjunto de horas atribuído a cada escola e visa assegurar a 

implementação de medidas de promoção do sucesso educativo, designadamente, no âmbito do 

plano de ação estratégica elaborado, em sede do Programa Nacional de Promoção do Sucesso 

Escolar, e a coordenação pedagógica da escola. 

44..11  --  CCoommppoonneennttee  lleettiivvaa  ddooss  ddoocceenntteess  

A componente letiva a constar no horário semanal de cada docente respeita o disposto no artigo 

77.º conjugado com o artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, ECD, a saber: 

“Artigo 77.º (Componente letiva) 

1 - A componente letiva do pessoal docente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico é de 

vinte e cinco horas semanais. 

2 - A componente letiva do pessoal docente dos restantes ciclos e níveis de ensino, incluindo o Inglês 

(grupo 120) e a educação especial, é de vinte e duas horas semanais.” 

A componente letiva de cada docente de carreira tem de estar completa, não podendo, em caso 

algum, conter qualquer tempo de insuficiência. 

44..22  --  CCoommppoonneennttee  nnããoo  lleettiivvaa  ddooss  ddoocceenntteess  

A componente não letiva do serviço docente encontra-se definida no artigo 82.º do ECD e abrange a 

realização de trabalho individual e a prestação de trabalho na escola. 

O diretor estabelece o tempo mínimo, até ao limite de 150 minutos semanais, a incluir na 

componente não letiva de estabelecimento de cada docente de todos os níveis de educação e 

ensino, de modo a que, nos termos do n.º 4 do artigo 82.º Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de 

fevereiro, ECD: 



Organização do AE D. João II (Ano Letivo 2021/2022) 

 

Página 15 de 66 

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

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

alunos durante o período de permanência no estabelecimento escolar; 

44..33  ––  RReedduuççããoo  ddaa  ccoommppoonneennttee  lleettiivvaa  eemm  ffuunnççããoo  ddaa  iiddaaddee  ee  ddoo  tteemmppoo  ddee  sseerrvviiççoo  

A redução da componente letiva nos termos previstos no artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 

21 de fevereiro, ECD, a saber: 

“1 - A componente letiva do trabalho semanal a que estão obrigados os docentes dos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico, do ensino secundário, do Inglês (grupo 120) e da educação especial é reduzida, até ao limite 

de oito horas, nos termos seguintes: 

a) De duas horas logo que os docentes atinjam 50 anos de idade e 15 anos de serviço docente; 

b) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 55 anos de idade e 20 anos de serviço docente; 

c) De mais quatro horas logo que os docentes atinjam 60 anos de idade e 25 anos de serviço docente. 

2 - Os docentes da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico em regime de monodocência, que 

completarem 60 anos de idade, independentemente de outro requisito, podem requerer a redução de cinco 

horas da respetiva componente letiva semanal. 

3 - Os docentes da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico que atinjam 25 e 33 anos de serviço 

letivo efetivo em regime de monodocência podem ainda requerer a concessão de dispensa total da 

componente letiva, pelo período de um ano escolar. 

4 - As reduções ou a dispensa total da componente letiva prevista nos números anteriores apenas produzem 

efeitos no início do ano escolar imediato ao da verificação dos requisitos exigidos. 

5 - A dispensa prevista no n.º 3 pode ser usufruída num dos cinco anos imediatos àquele em que se 

verificar o requisito exigido, ponderada a conveniência do serviço. 

6 - A redução da componente letiva do horário de trabalho a que o docente tenha direito, nos termos dos 

números anteriores, determina o acréscimo correspondente da componente não letiva a nível de 

estabelecimento de ensino, mantendo-se a obrigatoriedade de prestação pelo docente de trinta e cinco 

horas de serviço semanal. 

7 - Na situação prevista no n.º 3, a componente não letiva de estabelecimento é limitada a vinte e cinco 

horas semanais e preenchida preferencialmente pelas atividades previstas nas alíneas d), f), g), i), j) e n) 

do n.º 3 do artigo 82.º do ECD.” 

44..44  ––  CCrrééddiittoo  hhoorráárriioo  

O crédito horário é determinado a partir do número de turmas existentes e de horas já disponíveis 

nos termos do artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, ECD, de acordo com a 

seguinte fórmula: 

““CCHH  ==  88  xx  nn..ºº  ddee  ttuurrmmaass  --  5500  %%  ddoo  ttoottaall  ddee  hhoorraass  ddoo  aarrttiiggoo  7799..ºº  ddoo  EECCDD””  
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A gestão do crédito horário é feita de uma forma global a todo o agrupamento e flexível de modo a 

melhor corresponder às necessidades dos alunos e às medidas de promoção do sucesso escolar, 

nomeadamente, às que surjam ao longo do ano. 

44..55  ––  MMeeddiiddaass  ddee  pprroommooççããoo  ddoo  ssuucceessssoo  eedduuccaattiivvoo  

As horas de apoio educativo para os alunos dos três ciclos do ensino básico utilizam-se, apenas, com 

base nas necessidades reais que em cada momento do ano letivo são identificadas. 

A adoção da medida de coadjuvação em sala de aula deve assentar numa lógica de trabalho 

colaborativo entre os docentes envolvidos. 

O Apoio ao Estudo previsto na matriz curricular do 2.º ciclo do ensino básico é oferecido com 

recurso exclusivo às horas da componente não letiva de estabelecimento e do crédito horário. 

A Oferta Complementar do 2.º ciclo do ensino básico (Dança e/ou Robótica), componente destinada 

à criação de nova(s) disciplina(s) para enriquecimento do currículo, através da utilização do 

conjunto de horas de crédito. Disciplina(s) de oferta facultativa, mas de frequência obrigatória. 

A Oferta Complementar do 3.º ciclo do ensino básico (Parlamento D. João II – Assembleia 

Turma/Ano/Ciclo), 45 minutos. Componente destinada à criação de nova(s) disciplina(s) para 

enriquecimento do currículo, com recurso ao conjunto de horas de crédito. A(s) nova(s) 

disciplina(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, apresenta(m) 

identidade e documentos curriculares próprios. Disciplina(s) de oferta facultativa, mas de 

frequência obrigatória quando exista(m). 

44..66  ––  AAppooiioo  ttuuttoorriiaall  eessppeeccííffiiccoo  

Para além do crédito previsto, é disponibilizado às escolas um crédito horário adicional a fim de ser 

prestado um apoio tutorial específico aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico que, ao longo 

do seu percurso escolar acumulem duas ou mais retenções. 

Cada professor tutor acompanha um grupo de 10 alunos. 

Para o acompanhamento do grupo de alunos referido anteriormente, são atribuídas ao professor 

tutor quatro horas semanais. 

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

intervenção do professor tutor. 

Os alunos referidos beneficiam deste apoio tutorial, bem como de outras medidas de promoção do 

sucesso educativo, independentemente da tipologia de curso que frequentem.  

44..77  ––  CCoommppoonneenntteess  ddoo  hhoorráárriioo  ddaa  EEdduuccaaççããoo  PPrréé--EEssccoollaarr,,  11..ºº,,  22..ºº  ee  33..ºº  cciicclloo  ddoo  eennssiinnoo  bbáássiiccoo  

As componentes do horário de trabalho distribuem-se da seguinte forma: 
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Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico: 

 Componente letiva – 25 horas (1500 minutos); 

 Componente não letiva de estabelecimento – 150 minutos; 

2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico: 

 Componente letiva - 22 horas (1100 minutos); 

 Componente não letiva de estabelecimento – 150 minutos; 

Não é permitido haver horários incompletos e horários com horas extraordinárias no mesmo grupo 

de docência. 

Na verdade, sem descurar todas as outras disciplinas do currículo, foi estabelecida uma estratégia 

de reforço ao apoio nas disciplinas de Português e de Matemática, procurando centrar-se nos alunos 

com efetivas necessidades de aprendizagem. 

44..88  ––  OOuuttrraass  ddiissttrriibbuuiiççõõeess  ddee  sseerrvviiççoo  

Nos departamentos curriculares, estão criados os subdepartamentos, de acordo com a seguinte 

tabela: 

 

Departamentos Subdepartamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 

N.º 

Educação Pré-Escolar --- 0 

1.º Ciclo do Ensino Básico Grupos de Ano (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) 4 

Línguas Português e Línguas Estrangeiras 2 

Ciências Sociais e Humanas --- 0 

Matemática e Ciências Experimentais Matemática/TIC e Ciências Experimentais 2 

Expressões EE/IP e EF/EM e EV/ET 3 
 

O coordenador de departamento será coadjuvado pelos coordenadores de ano e/ou 

subdepartamento. 

O coordenador das Bibliotecas Escolares do Agrupamento é designado pelo diretor e representará as 

Bibliotecas Escolares no conselho pedagógico. 

Os professores bibliotecários são coadjuvados por outros elementos, constituindo-se a equipa da 

biblioteca escolar do Agrupamento com: 

 Docentes designados de acordo com a legislação em vigor; 

 Coordenador de estabelecimento do 1.º CEB/JI ou outro docente do agrupamento, para cada 

uma das escolas do 1.º CEB com BE; 

55  ––  EEqquuiippaa  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarr  ddee  aappooiioo  àà  eedduuccaaççããoo  iinncclluussiivvaa  ((DDeeccrreettoo--LLeeii  nn..ºº  5544//22001188,,  ddee  66  ddee  jjuullhhoo))  

Em cada escola é constituída uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. 

AA  equipa multidisciplinar é composta por elementos permanentes e por elementos variáveis.  

São elementos permanentes da equipa multidisciplinar: 
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a) Um dos docentes que coadjuva o diretor: Maria de Lurdes Ferreira Luís Henriques. 

b) Docentes de educação especial: Maria Madalena Macedo Grande. 

c) Três membros do conselho pedagógico com funções de coordenação pedagógica de diferentes 

níveis de educação e ensino: Margarida Maria Geraldes Sobreiro e Sousa (Educação Pré-

Escolar); Cristina Maria Ferreira Duarte (1.º Ciclo Ensino Básico) e Maria Alice Inácio Rodrigues 

(2.º e 3.º Ciclo Ensino Básico). 

d) Um psicólogo: Patrícia da Silveira Santos Barros. 

São elementos variáveis da equipa multidisciplinar o docente titular de grupo/turma ou o diretor de 

turma do aluno, consoante o caso, outros docentes do aluno, técnicos do centro de recurso para a 

inclusão (CRI) e outros técnicos que intervêm com o aluno. 

66  --  AAvvaalliiaaççããoo  IInntteerrnnaa  ddaass  AApprreennddiizzaaggeennss  

A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, 

recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação, 

adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem.  

A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de estratégias de 

diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua 

integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional, permitindo aos professores, aos 

alunos, aos pais e encarregados de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente 

autorizadas, obter informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao 

ajustamento de processos e estratégias. 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas 

pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. 

O juízo global conducente à classificação não prejudica o necessário reporte, assente em pontos de 

situação ou sínteses, sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, a qualidade das mesmas e os 

percursos para a sua melhoria. 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação 

privilegiada e sistemática nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos 

alunos no processo de autorregulação das aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em 

articulação com dispositivos de informação dirigidos aos pais e encarregados de educação. 
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77  ––  EEdduuccaaççããoo  PPrréé--EEssccoollaarr  ((DDeessppaacchhoo  nn..ºº  99118800//22001166,,  ddee  1199  ddee  jjuullhhoo))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuidade Educativa e Transições 

ÁREAS DE CONTEÚDO 

Área de Formação Pessoal e Social (área transversal e integradora que se insere em todo o trabalho 

educativo realizado no Jardim de Infância. Esta área incide no desenvolvimento de atitudes, 

disposições e valores, que permitem às crianças continuar a aprender com sucesso e a tornarem-se 

cidadãos autónomos, conscientes e solidários). 

2
5
 h

o
ra

s 

Área de Expressão e Comunicação (engloba 

diferentes formas de linguagem que são 

indispensáveis para a criança interagir com os 

outros, dar sentido e representar o mundo que 

a rodeia. Comporta diferentes domínios). 

Domínio da Educação Física 

Domínio da Educação 

Artística 

Subdomínios: artes 

visuais, jogo 

dramático/teatro, 

música e dança. 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita 

Domínio da Matemática 

Área de Conhecimento do Mundo (área integradora de diferentes saberes, onde se procura que a 

criança adote uma atitude de questionamento e de procura organizada do saber, própria da 

metodologia científica, de modo a promover uma melhor compreensão do mundo físico, social e 

tecnológico que a rodeia). 
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88  --  CCuurrrrííccuulloo  ddooss  eennssiinnooss  bbáássiiccooss  ee  pprriinnccííppiiooss  oorriieennttaaddoorreess  ddaa  aavvaalliiaaççããoo  ddaass  aapprreennddiizzaaggeennss  

((DDeeccrreettoo--LLeeii  nn..ºº  5555//22001188  ddee  66  ddee  jjuullhhoo))  

88..11  --  MMaattrriizz  CCuurrrriiccuullaarr  ddoo  11..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  
 

 

 

* Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. A Educação Moral e Religiosa ou 

qualquer outra confissão religiosa funcionará na hora do almoço (12:00 h às 13:00 h e/ou 

13:00 h às 14:00 h). 

O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de 

integração de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a 

seleção de informação. 

A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta 

Complementar, apresenta(m) identidade e documentos curriculares próprios. 

((aa)) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do 

ensino neste ciclo. 

Componentes do Currículo 

Carga Horária Semanal 

1.º e 2.º Ano 3.º e 4.º Ano 

Português 

C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 

T
IC

 ((
aa
)) 

6,5 6,0 

Matemática 6,5 6,0 

Estudo Meio 3 3 

Educação Artística:   

- Artes Visuais 1 1 

- Expressão 
Dramática/Teatro 

1 1 

- Música/Dança 1 1 

- Educação Física 1 1 

Apoio Estudo 1,5 1 

Oferta Complementar: 
PPaarrllaammeennttoo  DD..  JJooããoo  IIII  

AAsssseemmbblleeiiaa::  TTuurrmmaa//AAnnoo//CCiicclloo  
1 0,5 

Inglês --- 2 

SSuubbttoottaall  ((hhoorraass))  2222,,55  2222,,55  

   

TToottaall  ((hhoorraass))  2222,,55  2222,,55  

Educação Moral e Religiosa* 1 1 

TToottaall  ((hhoorraass))  2233,,55  2233,,55  
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88..22  --  MMaattrriizz  CCuurrrriiccuullaarr  ddoo  22..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  ––  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  GGeerraall  
 

 

 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, o 

agrupamento organizou os horários das turmas, com a marcação de um tempo semanal em 

desdobramento de Português e de Inglês. 

a) Diretor de Turma 

b) O Apoio ao Estudo irá funcionar em coadjuvação num dos tempos de Português e num dos 

tempos de Matemática. 

Componentes do Currículo 
Carga Horária Semanal 

5.º Ano 6.º Ano 

Línguas e Estudos Sociais:   

- Português 90 + 90 + 45 * 90 + 90+ 45 * 

- Inglês 90 + 45 * 90 + 45 * 

- História Geografia Portugal 90 + 45 90 + 45 

- Cidadania Desenvolvimento a) 45 45 

Matemática e Ciências:   

- Matemática 90 + 90 + 45 90 + 90 + 45 

- Ciências Naturais 90 + 45 90 + 45 

Educação Artística e Tecnológica:   

- Educação Visual 90 90 

- Educação Tecnológica 90 90 

- Educação Musical 90 
90 

 

- TIC 45 45 

Educação Física 90 + 45 90 + 45 

SSuubbttoottaall  ((mmiinnuuttooss))  ((11335500))  ((11335500))  

Educação Moral e Religiosa 45 45 

Oferta Complementar: 
DDaannççaa  oouu  RRoobbóóttiiccaa  

45 45 

Apoio Estudo b): 
PPoorrttuugguuêêss  ee  MMaatteemmááttiiccaa  

45 + 45 45 + 45 

TToottaall  ((mmiinnuuttooss))  ((11553300))  ((11553300))  
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88..33  --  MMaattrriizz  CCuurrrriiccuullaarr  ddoo  22..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  ––  CCuurrssooss  AArrttííssttiiccooss  EEssppeecciiaalliizzaaddooss  

 

 

 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, o 

agrupamento organizou os horários das turmas, com a marcação de um tempo semanal em 

desdobramento de Português e de Inglês. 

a) Diretor de Turma 

b) O Apoio ao Estudo irá funcionar em coadjuvação num dos tempos de Português e num dos 

tempos de Matemática. 

Componentes do Currículo 
Carga Horária Semanal 

5.º Ano 6.º Ano 

Línguas e Estudos Sociais:   

- Português 90 + 90 + 45 * 90 + 90 + 45 * 

- Inglês 90 + 45* 90 + 45* 

- História Geografia Portugal 90 + 45 90 + 45 

- Cidadania Desenvolvimento a) 45 45 

Matemática e Ciências:   

- Matemática 90 + 90 + 45 
90 + 90 + 45 

 

- Ciências Naturais 90 + 45 90 + 45 

Educação Artística e Tecnológica:   

- Educação Visual 90 90 

Educação Física 90 + 45 90 + 45 

SSuubbttoottaall  ((mmiinnuuttooss))  ((11112255))  ((11112255))  

Formação Artística Especializada 

(CCR) 
--- --- 

Educação Moral e Religiosa 45 45 

Formação Artística Especializada: 

TTeeccnnoollooggiiaass  ddaa  MMúússiiccaa 
45 45 

Oferta Complementar: 

DDaannççaa  oouu  RRoobbóóttiiccaa 
45 45 

Apoio Estudo b): 

PPoorrttuugguuêêss  ee  MMaatteemmááttiiccaa 
45 + 45 45 + 45 

TToottaall  ((mmiinnuuttooss))  ((11335500))  ((11335500))  



Organização do AE D. João II (Ano Letivo 2021/2022) 

 

Página 23 de 66 

88..44  --  MMaattrriizz  CCuurrrriiccuullaarr  ddoo  33..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  ––  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  GGeerraall  
 

 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, os horários das 

turmas estão organizados, com a marcação de um tempo semanal em desdobramento de 

Português e de LEI (7.º e 9.º ano de escolaridade) e Português e de LEII (8.º ano de 

escolaridade). 

a) Docente de História 

b) Docente de Geografia 

c) Diretor de turma 

** Desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico- Química do 3.º ciclo do 

ensino básico. 

Componentes do Currículo 
Carga Horária Semanal 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

Português 90 + 45 + 45 * 90 + 45 + 45 * 90 + 90 + 45 * 

Línguas Estrangeiras: 

- Inglês 90 + 45 * 45 + 45 90 + 45 * 

- Língua Estrangeira II 
AAlleemmããoo,,  EEssppaannhhooll  ee  FFrraannccêêss  

90 + 45 90 + 45 * 45 + 45 

Ciências Sociais e Humanas: 

- História 90 90 + 45 90 

- Geografia 90 + 45 90 90 

- Cidadania Desenvolvimento 45 a) 45 b) 45 b) a) 

Matemática 90 + 45 + 45 90 + 90 + 45 90 + 90 + 45 

Ciências Físico-Naturais: 

- Ciências Naturais 90 + 45 ** 90 + 45 ** 90 + 45 ** 

- Físico-Química 90 + 45 ** 90 + 45 ** 90 + 45 ** 

Educação Artística e Tecnológica: 

- Educação Visual 90 90 90 

- Complemento Educação 
Artística: 

MMúússiiccaa  //  DDaannççaa  //  RRoobbóóttiiccaa  

45 45 45 

- TIC 45 45 45 

Educação Física 90 + 45 90 + 45 90 + 45 

SSuubbttoottaall  ((mmiinnuuttooss))  11448855  ++  1155((AAcc))  ==  11550000  11448855  ++  1155((AAcc))  ==  11550000  11448855  ++  1155((AAcc))  ==  11550000  

Educação Moral e Religiosa 45 45 45 

Oferta Complementar c): 

PPaarrllaammeennttoo  DD..  JJooããoo  IIII::  
AAsssseemmbblleeiiaa::  TTuurrmmaa//AAnnoo//CCiicclloo  

45 45 45 

Apoio às Disciplinas: 
PPoorrttuugguuêêss  ee  MMaatteemmááttiiccaa  

45 + 45 45 + 45 45 + 45 

TToottaall  ((mmiinnuuttooss))  11666655  ++  1155((AAcc))  ==  11668800  11666655  ++  1155((AAcc))  ==  11668800  11666655  ++  1155((AAcc))  ==  11668800  
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99  --  RReeggiimmee  ggeerraall  ddee  aavvaalliiaaççããoo  

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com especial enfoque nas 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao 

professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes, informação sobre o 

desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua 

melhoria. 

As informações obtidas, em resultado da avaliação, permitem, ainda, a revisão do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente, os saberes adquiridos, bem como 

as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

99..11  --  IInntteerrvveenniieenntteess  ee  ccoommppeettêênncciiaass  nnoo  pprroocceessssoo  ddee  aavvaalliiaaççããoo  

Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação compete, 

designadamente, através da modalidade de avaliação formativa, em harmonia com as orientações 

definidas pelos órgãos com competências no domínio pedagógico-didático: 

a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; 

b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens; 

c) Reajustar, quando necessário, as práticas educativas orientando-as para a promoção do 

sucesso educativo. 

Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, a responsabilidade, no 1.º ciclo, é 

do professor titular de turma, em articulação com outros professores da turma, ouvido o conselho 

de docentes, no 2.º e 3.º ciclo, é do conselho de turma, sob proposta dos professores de cada 

disciplina e dos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica do 

agrupamento. 

Compete ao diretor, com base em dados regulares da avaliação das aprendizagens e noutros 

elementos apresentados pelo professor titular de turma/diretor de turma, bem como pela equipa 

multidisciplinar, prevista no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, mobilizar e coordenar os 

recursos educativos existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos 

alunos. 
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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. 

O diretor deve, ainda, garantir o acesso à informação e assegurar as condições de participação dos 

alunos e dos encarregados de educação, dos professores e de outros profissionais intervenientes no 

processo, nos termos definidos no regulamento interno. 

Aos serviços e organismos do Ministério da Educação, especificamente no âmbito da avaliação 

externa, compete providenciar, atempadamente, informação de qualidade decorrente do processo 

de avaliação, de forma a contribuir para a melhoria das aprendizagens e para a promoção do 

sucesso educativo. 

99..22  --  CCrriittéérriiooss  ddee  aavvaalliiaaççããoo  

Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico do agrupamento, enquanto órgão regulador do 

processo de avaliação das aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções 

curriculares, e sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo em 

conta, designadamente: 

a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) As Aprendizagens Essenciais; 

c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da 

consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais. 

Nos critérios de avaliação, deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano 

ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as 

Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas 

assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente, no que respeita à valorização da 

competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desenvolver. 

Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola. 

O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos intervenientes. 

99..33  --  RReeggiissttoo,,  cciirrccuullaaççããoo  ee  aannáálliissee  ddaa  iinnffoorrmmaaççããoo  

As informações relativas a cada aluno, decorrentes das diferentes modalidades de avaliação devem 

ser objeto de registo, nos termos a definir pelos órgãos de administração e gestão e de coordenação 

e supervisão pedagógica do agrupamento. 
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Cabe ao diretor definir os procedimentos adequados para assegurar a circulação, em tempo útil, da 

informação relativa aos resultados e desempenhos escolares, a fim de garantir as condições 

necessárias para que os encarregados de educação e os alunos possam participar na definição das 

medidas conducentes à melhoria das aprendizagens. 

A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação agregada, 

nomeadamente, dos relatórios de escola de provas de aferição (REPA), com resultados e outros 

dados relevantes ao nível da turma e da escola, os professores e os demais intervenientes no 

processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas práticas pedagógicas, com 

vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria das aprendizagens. 

A análise referida anteriormente, para além dos indicadores de desempenho disponíveis, deve ter 

em conta outros indicadores considerados relevantes, designadamente, as taxas de retenção e 

desistência, transição e conclusão, numa lógica de melhoria de prestação do serviço educativo. 

No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de complementaridade entre 

os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que permitam uma leitura abrangente do 

percurso de aprendizagem do aluno, designadamente no contexto específico do agrupamento. 

Do resultado dessa análise, devem decorrer processos de planificação das atividades curriculares e 

extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis, visem melhorar a qualidade das 

aprendizagens e a promoção do sucesso educativo. 

Os resultados do processo são disponibilizados à comunidade escolar pelos meios considerados 

adequados. 

99..44  --  AAvvaalliiaaççããoo  iinntteerrnnaa  

A avaliação interna das aprendizagens compreende, de acordo com a finalidade que preside à 

recolha de informação, as modalidades formativa e sumativa. 

A avaliação interna das aprendizagens é da responsabilidade dos professores e dos órgãos de 

administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica do agrupamento. 

Na avaliação interna são envolvidos os alunos, privilegiando-se um processo de autorregulação das 

suas aprendizagens. 

99..55  --  AAvvaalliiaaççããoo  ffoorrmmaattiivvaa  

A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo de ensino e 

de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. 
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Os procedimentos a adotar, no âmbito desta modalidade de avaliação, devem privilegiar: 

a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita 

conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e o 

ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas; 

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos 

em que ocorrem; 

c) A diversidade das formas de recolha de informação, recorrendo a uma variedade de 

procedimentos, técnicas e instrumentos adequados às finalidades que lhes presidem, à 

diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. 

Na análise da informação sobre as aprendizagens, com recurso à diversidade e adequação de 

procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação, devem ser prosseguidos objetivos de melhoria 

da qualidade da informação a recolher. 

A melhoria da qualidade da informação recolhida exige a triangulação de estratégias, técnicas e 

instrumentos, beneficiando com a intervenção de mais do que um avaliador. 

99..66  --  AAvvaalliiaaççããoo  ssuummaattiivvaa  

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 

alunos. 

A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período letivo, informar alunos e 

encarregados de educação sobre o estado do desenvolvimento das aprendizagens. 

Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno. 

A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a sua 

natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação, compete: 

a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma; 

b) No 2.º e 3.º ciclo, ao diretor de turma. 

A avaliação sumativa de disciplinas cuja organização de funcionamento seja diferente da anual 

processa-se do seguinte modo: 

a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do período de 

organização adotado; 

b) A classificação atribuída no final do período adotado fica registada em ata e está sujeita a 

aprovação do conselho de turma de avaliação no final do ano letivo. 

No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela realização das 

provas finais do ensino básico. 



Organização do AE D. João II (Ano Letivo 2021/2022) 

 

Página 28 de 66 

A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final do ensino básico é a 

classificação atribuída no 3.º período do ano terminal em que são lecionadas. 

A avaliação sumativa pode processar-se ainda através da realização de provas de equivalência à 

frequência. 

99..77  --  EExxpprreessssããoo  ddaa  aavvaalliiaaççããoo  ssuummaattiivvaa  

No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na 

atribuição de uma menção qualitativa de “Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente”, em cada 

disciplina, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do 

aluno, com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha 

de registo de avaliação. 

Considerando a sua natureza instrumental, exceciona-se do descrito anteriormente as Tecnologias 

da Informação e Comunicação. 

No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa no primeiro e 

segundo períodos pode expressar-se apenas de forma descritiva. O Conselho Pedagógico decidiu, por 

unanimidade, que também seja atribuída a menção qualitativa. 

Nos 2.o e 3. o ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se 

numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é 

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo 

as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de avaliação. 

As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, nomeadamente dos 

DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas. 

A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de cada 

período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível em 

reunião presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno. 

99..88  ––  DDoommíínniiooss  ddee  aauuttoonnoommiiaa  ccuurrrriiccuullaarr  ((DDAACC))  

Os Domínios de autonomia curricular (DAC), áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e ou 

de articulação curricular, desenvolvidas a partir da matriz curricular-base de uma oferta educativa 

e formativa, tendo por referência os documentos curriculares, em resultado do exercício de 

autonomia e flexibilidade, sendo, para o efeito, convocados, total ou parcialmente, os tempos 

destinados a componentes de currículo, áreas disciplinares e disciplinas. 

O Agrupamento de Escolas D. João II, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, pode optar 

por gerir os 25% da carga horária semanal em Projetos de Integração Curricular. Assim, 
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mensalmente, durante uma semana, as turmas em experiência pedagógica desenvolvem o trabalho 

de projeto em ambientes de aprendizagem apropriados à metodologia. 

Através dos Projetos de Integração Curricular, pretende-se criar ambientes e comunidades de 

aprendizagem, a fim de prevenir situações inibidoras de aprendizagem, de diferenciar, de recuperar 

e de consolidar aprendizagens, garantindo um sucesso de qualidade a todos os alunos. Poderão ser 

criadas equipas pedagógicas para cada ano de escolaridade. 

As áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória constituem-se 

como Denominador Curricular Comum para a prática de qualquer docente. O passo a seguir será 

aferir as áreas de confluência, ou seja, os Domínios de Autonomia Curricular (DAC) e a necessidade 

de articulação e, por fim, articular-se e preparar materiais, como por exemplo: 

“A propósito de uma obra do plano nacional de leitura, um dos DAC que poderá ser criado e 

desenvolvido contando com o contributo das disciplinas de Português, Geografia, História, 

Cidadania e Desenvolvimento, TIC e Educação Visual, foi possível desenvolver com os alunos as 

áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, através de ac ̧ões 

estratégicas de ensino, em alguns casos, diferenciadas, rentabilizando potencialidades e 

atenuando dificuldades, que garantam a todos a realização das aprendizagens essenciais de 

forma significativa. 

O trabalho será articulado de forma minudente, para se criarem os materiais relativos às 

atividades a levar a cabo – visionamento de filmes, visita de estudo, pesquisa e recolha de 

informação, processamento de texto, utilização do Google Maps, estabelecem-se os tempos para 

a realização das aprendizagens essenciais de cada disciplina e elabora-se um roteiro para os 

alunos desenvolverem a atividade de forma organizada e confiante. 

O trabalho de projeto é um processo que leva a turma a organizar-se, a estabelecer as regras de 

convivência e de funcionamento, a gerir o seu espaço, o seu tempo e a construir saberes. Assim, 

durante um espaço temporal, os alunos podem deslocar-se da respetiva sala de aula e 

distribuíram-se por diferentes espaços, em grupos formados por elementos de todas as turmas, 

e serão acompanhados na realização das tarefas pelos professores que compõem a equipa 

educativa e que, nesse espaço temporal, estão destacados para esse tipo de atividade quer as 

suas disciplinas integrassem os DAC quer não. 

Esta metodologia de trabalho poderá resultar em produtos finais interessantes, que 

testemunham a construção do conhecimento de forma autónoma por parte dos alunos, expressa 

através do reconto da história aos alunos de outros anos de escolaridade, da redação de um 
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guião para a realização de um pequeno vídeo e do portefólio digital que abre inúmeras 

possibilidades: blogue, boletim literário, jornal, etc. 

A avaliação poderá ser realizada através de instrumentos diversificados, o que potencia uma 

recolha de informação sobre o desenvolvimento do trabalho e um feedback sistemático aos 

alunos, que lhes permite regular e melhorar o processo de aprendizagem. 

De um modo geral, esta dinâmica é bem acolhida pelos alunos, o processo de desenvolvimento 

do trabalho torna-se muito interessante e os resultados irão comprová-lo. Contudo, o tempo de 

preparação das atividades não se compagina com pouco espaço temporal, pelo menos nesta fase 

de tateamento intelectual, já que é fundamental que as pessoas se deixem envolvem, se ouçam, 

troquem opiniões, façam projetos, produzam materiais em conjunto e instrumentos de 

avaliação e que, sobretudo, avaliem esse trabalho em conjunto.” 

99..99  ––  EEffeeiittooss  ddaa  aavvaalliiaaççããoo  ssuummaattiivvaa  

A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a: 

a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo; 

b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo; 

c) Renovação de matrícula; 

d) Certificação de aprendizagens. 

Para os alunos do 9.º ano, a aprovação depende, ainda, dos resultados das provas do ensino básico. 

99..1100  ––  CCoonnddiiççõõeess  ddee  ttrraannssiiççããoo  ee  aapprroovvaaççããoo  

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do 

aluno, 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. 

A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo a 

retenção considerada excecional. 

A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que 

foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas. 

Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do 

artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o 

professor titular de turma, no 1.º ciclo e o conselho de turma, no 2.º e 3.º ciclo, considere que o 

aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes para 

prosseguir com sucesso os seus estudos. 
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No final de cada um dos ciclos, após a formalização da avaliação sumativa, incluindo, sempre que 

aplicável, a realização de provas de equivalência à frequência, o aluno não progride e obtém a 

menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

a) No 1.º ciclo, tiver obtido: 

i. Menção Insuficiente em Português ou PLNM ou PL2 e em Matemática; 

ii. Menção Insuficiente em Português ou Matemática e, cumulativamente, menção 

Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 

b) No 2.º e 3.º ciclo, tiver obtido: 

i. Classificação inferior a nível 3, nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de 

Matemática; 

ii. Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do ensino básico 

geral e dos cursos artísticos especializados implica a sua não aprovação neste ciclo. 

As disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de Oferta Complementar, no ensino básico, bem 

como o Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, não são consideradas para efeitos de transição de ano e 

aprovação de ciclo. 

No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, conforme o n.º 3 do artigo 29.º, Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho. Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 32.º da Portaria n.º 223-A/2018 de 

3 de agosto, “Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e 

b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro”. Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º 

ano de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por decisão do diretor, sob proposta do 

professor titular de turma. 
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1100  ––  CCoonnddiiççõõeess  ddee  ttrraannssiiççããoo  ee  aapprroovvaaççããoo  

1100..11  ––  IInnttrroodduuççããoo  ((PPrroojjeettoo  MMAAIIAA  --  IInntteerrvveennççããoo  nnooss  DDoommíínniiooss  ddoo  EEnnssiinnoo  ee  ddaa  AAvvaalliiaaççããoo))  

O Projeto de Intervenção do AE D. João II “constitui uma materialização de perspetivas teóricas e 

práticas no âmbito da avaliação pedagógica que vêm sendo discutidas há algumas dezenas de anos 

na literatura nacional e internacional da especialidade (…) e que se encontram discutidas nos 

materiais que têm sido produzidos no âmbito do Projeto MAIA.” (in Domingos Fernandes, “Textos 

de Apoio Para a Conceção e Elaboração do Projeto de Intervenção no Âmbito do Projeto MAIA”, 

Universidade de Lisboa | Instituto de Educação). 

O projeto tem como principal objetivo melhorar as práticas de avaliação pedagógica e contribuir 

para que os alunos aprendam mais e melhor. 

A sua conceção foi pensada de um modo abrangente, para que possa ser utilizado por qualquer 

disciplina ou ano de escolaridade, no contexto do desenvolvimento do currículo, 

independentemente do contexto social e pedagógico do grupo em que se aplica. 

O projeto reflete a análise e a discussão dos textos e materiais existentes, envolvendo, ativamente, 

cada um dos participantes da equipa, mobilizando os interesses de todos, uma diversidade de 

processos e procedimentos, de formas de organização e de mobilização e integração de 

conhecimentos cuja construção se pretende de natureza transdisciplinar tendo em conta elementos 

tais como: 

 Um conjunto de princípios no domínio da avaliação pedagógica; 

 Um sistema de avaliação; 

 Um sistema de classificação. 

No que diz respeito aos princípios no domínio da avaliação pedagógica, na construção do projeto 

foram considerados os princípios e fundamentos da avaliação: aavvaalliiaaççããoo  ffoorrmmaattiivvaa  ee  ssuummaattiivvaa,,  

pprroocceessssooss  ddee  rreeccoollhhaa  ddaa  iinnffoorrmmaaççããoo  ee  ffeeeeddbbaacckk..  

Por último, o sistema de classificação, em que se indicam os procedimentos e as técnicas que serão 

utilizadas para que seja possível certificar as aprendizagens dos alunos através das respetivas 

classificações. 

A distinção entre avaliação e classificação é fundamental nas práticas pedagógicas e pode contribuir 

para melhorar as aprendizagens e o ensino. Tal como refere Domingos Fernandes, “é necessário ter 

uma visão integradora dos processos de ensino, de avaliação e de aprendizagem. E, em particular, 

ter em boa conta o papel fundamental que a avaliação pedagógica tem que ter no apoio ativo ao 

ensino e às aprendizagens.” 
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1100..22..  ––  CCrriittéérriiooss  ddee  AAvvaalliiaaççããoo  TTrraannssvveerrssaaiiss  

No 1.º, 2.º e 3.º ciclo, todas as disciplinas, à exceção da Educação Moral e Religiosa Católica (1.º, 

2.º e 3.º CEB), Oferta Complementar (1.º e 3.º CEB), Cidadania e Desenvolvimento (2.º e 3.º CEB) 

e Complemento à Educação Artística (3.º CEB), são avaliadas com os seguintes pesos: 

 

 

 

 

* Dada a especificidade das disciplinas, as competências específicas, os parâmetros e as respetivas 

ponderações, relativos aos Conhecimentos (80%), encontram-se definidos nas tabelas relativas aos 

critérios de avaliação transversais, definidos para todo o Agrupamento de Escolas, de acordo com as 

seguintes percentagens: 

 Conhecimento - 40%; 

 Comunicação - 20%; 

 Resolução de Problemas - 20%. 

 

** Relativamente ao domínio das Atitudes (20%), encontram-se definidos nas tabelas relativas aos 

critérios de avaliação transversais, definidos para todo o Agrupamento de Escolas, de acordo com as 

seguintes percentagens: 

 Responsabilidade – 10%; 

 Interação – 10 %. 

 

1100..33  ––  PPoonnddeerraaççããoo  FFiinnaall  ((PPFF))  

  

PPFF  ==  ((NNíívveell  11..ºº  PPeerr..  ++  22  xx  NNíívveell  22..ºº  PPeerr..  ++  33  xx  NNíívveell  33..ºº  PPeerr..))  //  66  

  

  

 
Conhecimentos * Atitudes ** 

Ensino Regular (1.º, 2.º e 3.º CEB) 80 % 20 % 

Ensino Regular: 

1.º, 2.º e 3.º CEB - EMRC. 

1.º e 3.º CEB - Oferta Complementar - Parlamento D. João II. 

2.º CEB - Oferta Complementar - Dança, Robótica. 

2.º e 3.º CEB - Cidadania Desenvolvimento. 

3.º CEB - Complemento à Educação Artística (Dança, Música e Robótica). 

50 % 50 % 
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1111  --  EEqquuiippaa  MMuullttiiddiisscciipplliinnaarr  ddee  AAppooiioo  PPeeddaaggóóggiiccoo  ––  DDGGEEssttEE  

1111..11  --  EEssccoollaa  PPEEPPAA  

Com vista à promoção e à divulgação de boas práticas, do interesse no ensino e na aprendizagem da 

língua e da cultura alemãs e ainda com o propósito de contribuir para o aperfeiçoamento das 

competências linguísticas, pessoais, sociais e interculturais de professores e alunos que já iniciaram 

o seu contacto com a disciplina de Alemão, foi criado o PEPA, através do alto patrocínio da 

Embaixada da República Federal da Alemanha. 

Este projeto resultou de um protocolo de colaboração entre a DGEstE, a DGE, o Instituto Alemão 

(Goethe-Institut Portugal) e a Associação Portuguesa de Professores de Alemão (APPA). Esta 

colaboração começou a tomar forma em 2008, com 7 estabelecimentos de ensino, contando, em 

2017, com 38 Escolas e Agrupamentos de Escolas. 

Para 2018/2019, o Goethe Institut renovou a sua disponibilidade em colaborar na implementação do 

PEPA, junto de novas escolas, a qual se caracteriza, fundamentalmente, pelas seguintes valências: 

a) Acompanhamento dos docentes na didática e na pedagogia do ensino da língua, 

designadamente através de ações de formação, com vista à dinamização de boas práticas; 

b) Criação do jornal digital «Digitale Klicke» e apoio no desenvolvimento do mesmo; 

c) Dinamização do festival de teatro escolar «Alemanha em Cena «Deutsch auf der Bühne»; 

d) Promoção de intercâmbios escolares entre Portugal e a Alemanha; 

e) Disponibilização de alguns materiais didáticos. 

Acresce referir que as ações referidas na alínea a) assumem particular relevância para os docentes, 

ao incentivar encontros interpares, com vista à promoção de boas práticas, numa dinâmica de 

criatividade para o sucesso. 

1111..22  --  PPrrooggrraammaa  EEssccoollaass  BBiilliinngguueess//BBiilliinngguuaall  SScchhoooollss  PPrrooggrraammmmee  

Decorrente do Projeto ensino bilingue precoce no 1.º ciclo do ensino básico implementado em 

2011/2015 num conjunto de escolas públicas do território continental, o Programa Escolas 

“Bilingues/Bilingual Schools Programme” em Inglês (PEBI) foi criado a partir de 2016/2017 no 

âmbito de uma parceria entre o Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação 

(DGE), e o British Council Portugal, a qual conta com o acompanhamento da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE). 

Fomentando o início precoce da oferta e a sua sequencialidade e articulação entre níveis de 

educação e ensino, o PEBI tem como objetivos: 

http://www.dge.mec.pt/implementacao-do-projeto-ensino-bilingue-precoce-no-1o-ciclo-do-ensino-basico
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 Sensibilizar as crianças da educação pré-escolar para a aprendizagem do Inglês, com caráter 

lúdico e informal, tendo em conta os interesses, as preferências e as propostas das crianças; 

 Desenvolver gradualmente a proficiência comunicativa dos alunos da escolaridade obrigatória 

em língua inglesa de forma integrada com os conteúdos curriculares; 

 Promover uma educação inclusiva e intercultural; 

 Desenvolver as capacidades dos alunos para apoiar simultaneamente o desenvolvimento da 

comunicação em Inglês e o conhecimento dos conteúdos curriculares nessa língua; 

 Capacitar os docentes de boas práticas na didática da língua inglesa e em metodologia de 

ensino bilingue/CLIL a crianças; 

 Apoiar a gestão das escolas na implementação sustentável e com qualidade do Programa. 

O PEBI consiste: 

 A nível da educação pré-escolar, na sensibilização à aprendizagem do Inglês, integrada de 

forma natural nas diferentes rotinas do quotidiano do jardim de infância ao longo do dia,  

partindo de um mínimo desejável de referência, de 20% (5 horas semanais), distribuídos  

diariamente na componente curricular da educação pré-escolar, tendo em conta os 

princípios, as metodologias e as áreas de conteúdo das Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (OCEPE); 

 A nível do ensino básico, na aprendizagem integrada de conteúdos do currículo de diversas 

disciplinas não linguísticas, em língua inglesa, e na aprendizagem de Inglês, para 

desenvolvimento da literacia nesta língua. O conjunto da aprendizagem integrada dos 

conteúdos curriculares e da aprendizagem de Inglês, Língua Estrangeira, varia entre 30% (7-8 

horas semanais), no 1.º CEB, e 36% (11-12 horas semanais), no 3.º CEB, com a metodologia e 

os recursos adequados a este ciclo de ensino. 

Na implementação do Programa, salvaguarda-se o apoio institucional, da parte do Ministério da 

Educação e do British Council, às escolas, designadamente através de produção de documentação 

de apoio, monitorização e formação. O Agrupamento de escolas D. João II, Caldas da Rainha, por 

convite, aderiu ao Programa Escolas “Bilingues/Bilingual”, desde o ano letivo 2019/2020. 

  

1122  --  PPrroojjeettoo  EErraassmmuuss  ++  ““EEuurrooppeeaann  CCiittiizzeennsshhiipp  --  CCuullttuurraall,,  HHiissttoorriiccaall,,  EEccoonnoommiicc,,  LLiinngguuaall  aanndd  

PPoolliittiiccaall  DDiimmeennssiioonnss””  

Escolas Participantes: 

 Ubbo-Emmius Gymnasium (Alemanha); 

 Istituto Comprensivo G. Melodia (Itália); 
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 Agrupamento de Escolas D. João II (Portugal); 

 Arsakeio Gymnasium Thessalonikis (Grécia); 

 Colegiul National Iosif Vulcan (Roménia); 

 IES Bahía de Almería (Espanha). 

Duração do Projeto: 

 Início do projeto: 01/09/2019; 

 Términus do projeto: 31/08/2022 (prolongado devido à pandemia). 

Este projeto pretende promover a consciência social dos jovens para os valores da herança europeia 

comum desde os tempos ancestrais dos gregos e dos romanos. O desenho deste projeto irá 

proporcionar aos alunos envolvidos a oportunidade de explorar a evolução histórica da Europa, das 

organizações políticas, sociais e do desenvolvimento cultural que nos trouxe até esse corpo política 

ao qual damos o nome de União Europeia. Também serão consideradas as influências culturais, 

desde a queda do Imperio Romano, que tiveram impacto na Europa do presente. Isto no sentido em 

que todas estas alterações contribuíram para a diversidade e herança europeia. 

Este projeto tem como público-alvo, alunos dos 12 aos 15 anos. Tem por objetivo promover entre os 

alunos o desenvolvimento cultural europeu e as suas múltiplas conquistas, ao mesmo tempo que 

ajuda a construir um espaço comum para todos possamos viver num ambiente cordial, tolerante e 

de cooperação. Deste modo, os jovens poderão desenvolver de um modo coletivo, os valores comuns 

necessários a um Mundo, cada vez mais complexo e que oferece inúmeras oportunidades, mas 

também com riscos e ameaças como nunca se viu. 

O número de participantes em cada escola parceira depende da sua estrutura organizacional. A base 

do projeto será constituída por um grupo de alunos e professores a participar ativamente no projeto 

e que façam ligação às turmas dentro de cada escola-parceira. É importante que seja conseguido 

um efeito de disseminação das atividades que forem sendo realizadas.  

O número deste grupo ativo deverá ter entre dois a quatro professores e envolver entre 10 a 25 

alunos.  

O projeto está dividido em cinco fases, cada uma com a sua temática principal. Cada parceiro irá 

partilhar o desenvolvimento dos seus trabalhos na plataforma digital do projeto. Cada grupo de 

trabalho criado em cada escola, irá ao longo dos dois anos trabalhar. 

As atividades do projeto são monitorizadas e avaliadas pelos alunos e professores no final de cada 

etapa, sendo estes publicados nas plataformas do projeto. 
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Espera-se que os resultados deste projeto possam contribuir para as boas práticas nos currículos 

escolares, no que diz respeito à cultura, história, economia e política europeia. O uso de uma língua 

estrangeira (neste caso, o inglês) contribuiu para o desenvolvimento de um sentido de pertença 

comum ao espaço europeu, que vai mais além das características individuais de cada país. 

Pretende-se que os alunos adquiram uma consciência internacional, que despertem para causas 

comuns, para a diversidade e para um cada vez maior derrube de fronteiras.  

Este projeto visa alcançar, aquando do seu términus, um compêndio de todos os aspetos que 

possibilitem um maior empenho e consciencialização dos alunos no compromisso para a cidadania 

europeia. 

1133  --  CCaalleennddáárriioo  EEssccoollaarr  ––  AAnnoo  LLeettiivvoo  22002211//22002222  ((DDeessppaacchhoo  nn..ºº  66772266--AA//22002211,,  ddee  88  ddee  jjuullhhoo))  

 Início do ano letivo 2021/2022 - 17 de setembro de 2021. 

 Termo do 1.º Período – 17 de dezembro de 2021. 

 Início do 2.º Período – 03 de janeiro de 2022. 

 Interrupção do 2.º Período – 28 de fevereiro a 02 de março de 2022. 

 Termo do 2.º Período – 05 de abril de 2022. 

 Início do 3.º Período – 19 de abril de 2022. 

 Termo do 3.º Período – 07 de junho de 2022 (9.º ano de escolaridade). 

 Termo do 3.º Período – 15 de junho de 2022 (5.º, 6.º, 7.º e 8.º ano de escolaridade). 

 Termo do 3.º Período – 30 de junho de 2022 (Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico). 

1133..11  --  PPrriimmeeiirraa  sseemmaannaa  ddee  aauullaass  ddoo  11..ºº  ppeerrííooddoo  ((2200  aa  2244  ddee  sseetteemmbbrroo))  ee  ddoo  22..ºº  ppeerrííooddoo  ((0033  aa  0077  ddee  

jjaanneeiirroo))  

Cumprindo o horário letivo que lhes foi atribuído, os docentes devem desenvolver atividades que 

promovam a socialização e permitam a partilha de interesses/conhecimentos dos alunos e suas 

expectativas face à escola e projetos a desenvolver, reflexão e monotorização dos projetos já 

efetuados, etc…. Proporcionando um ambiente de diálogo, em cada turma. 

“…não há cidadania se os alunos não aprenderem, se não formos capazes de integrar todos numa 

escola com regras claras e democráticas de funcionamento, se a escola não comunicar com o 

exterior e não prestar contas do seu trabalho à sociedade…” “António Nóvoa”. 

Face a esta realidade, é determinante na construção deste Agrupamento que se quer aberto capaz 

de refletir sobre a sua ação, capaz de aprender, de ajustar-se e de responder à exigência contínua 

de melhoria que se fomente uma cultura de participação e partilha em que se valorize os 

contributos positivos de cada um dos diversos membros da Comunidade Escolar. 
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1133..22  --  SSeemmaannaa  ddaa  ccoommuunniiddaaddee  eessccoollaarr  ddoo  AAEE  DD..  JJooããoo  IIII  ((33..ºº  ppeerrííooddoo  ––  2266  aa  2299  ddee  aabbrriill  ddee  22002222))  

Durante a semana serão efetuadas exposições, momentos musicais, palestras no Auditório 

dinamizadas por docentes e alunos, dos diversos graus de ensino, sobre diversos temas. Através de 

palestras vocacionadas com as diversas áreas profissionais, vamos ajudar os alunos do 9.º ano de 

escolaridade a fazerem a sua primeira escolha da futura área profissional que pretendem seguir. 

Este será um primeiro momento em que estes jovens são levados a refletir sobre o seu futuro, a 

analisarem as opções disponíveis e escolherem que caminho pretendem fazer para atingir os seus 

objetivos. Vamos ajudá-los, partilhando as nossas experiências profissionais e académicas e o 

percurso que fizemos. 

Todas estas atividades serão dinamizadas em articulação com a Associação de Estudantes. 

1144  ––  PPllaannoo  ddee  OOccuuppaaççããoo  ddooss  TTeemmppooss  EEssccoollaarreess  ddoo  AAEE  DD..  JJooããoo  IIII  ((AAnnoo  LLeettiivvoo  22002211//22002222))  

1144..11  --  LLiinnhhaa  ddee  aappooiioo  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarr  --  lliinnhhaa  ddee  aappooiioo  ““oonn--lliinnee””  

Criar uma “linha de apoio multidisciplinar - linha de apoio “on-line", com horário específico na 

plataforma de videoconferência ZOOM, Classroom, etc. para esclarecimentos e complemento 

pedagógico (este apoio é uma proposta para todo o ano, mesmo sendo regime de ensino presencial). 

1144..22  ––  OOccuuppaaççããoo  PPlleennaa  TTeemmppooss  EEssccoollaarreess  ((EE..BB..  DD..  JJooããoo  IIII))  

O plano de ocupação plena dos tempos escolares, na EB D. João II, visa proporcionar aos alunos 

atividades educativas durante todo o período de tempo em que estes permanecem no espaço 

escolar. 

Em primeiro lugar, é dada prioridade ao cumprimento do currículo e dos programas de cada área 

disciplinar, fazendo com que o número de aulas dadas seja igual ao número de aulas previstas. 

Assim, sempre que seja possível ao docente prever que não pode comparecer à sua aula em 

determinado dia, deve: 

 Providenciar no sentido de trocar a sua aula com outro professor da turma, não havendo lugar 

à marcação de falta; 

 Recorrer a um docente da mesma área disciplinar que se disponibilize para lecionar a aula, 

mediante o respetivo plano, também por troca, sem haver lugar à marcação de falta. 

Em cada departamento, de acordo com o grupo de recrutamento, é criada uma bolsa de docentes 

destinada a garantir as substituições, no caso das ausências de docentes motivadas pela sua 

participação em atividades de interesse para a escola, faltas equiparadas a serviço oficial ou ainda 

por motivos de saúde. 
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No caso de falta imprevista do docente, procede-se da seguinte forma: 

 No início do ano letivo, cada diretor de turma (DT) estabelecerá com os alunos, de acordo 

com o horário das várias atividades, os locais para onde estes se devem dirigir no caso da 

ausência imprevista do professor. 

 O(A) assistente operacional do Bloco informará os alunos da falta do docente o mais 

rapidamente possível e, simultaneamente, com a ajuda do delegado de turma, encaminhá-

los-á para os locais previamente combinados com o DT, devendo esta manobra decorrer com 

ordem, dentro do maior silêncio e no mais breve espaço de tempo. 

A ausência do aluno a tais atividades, dará lugar a falta à disciplina marcada no respetivo horário. 

Os docentes presentes em cada local onde se desenvolvem atividades, assinalam a presença dos 

alunos. 

O diretor de turma recolhe essas presenças e marcará as respetivas faltas. 

Locais disponíveis, de acordo com horário a afixar: 

 Sala de Estudo (2.º e 3.º ciclo) - SSEE; 

 Centro de Recursos/Biblioteca - CCRRBB; 

 Clubes e Atividades - CA; 

 Outros. 

1144..33  ––  CClluubbeess  ee  AAttiivviiddaaddeess  AAEE  DD..  JJooããoo  IIII  ((AAnnoo  LLeettiivvoo  22002211//22002222))  

 Clube de Cidadania; 

 Clube de Ciência Viva; 

 Clube de Cinema; 

 Clube de Empreendedorismo; 

 Clube de Escrita Criativa; 

 Clube da Matemática Divertida/Vamos ao Cálculo…. 

 Clube de Música; 

 Clube do Património; 

 Clube Eco-Escola; 

 Clube Europeu; 

 Clube de Programação e Robótica; 

 Clube ERASMUS + 3.º CEB (Parceiros: Grécia; Roménia; Itália; Espanha e Alemanha); 

 Desporto Escolar; 

 Projeto Cultural de Escola do Plano Nacional das Artes; 
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 Escola Promotora da Saúde 

 PEBI - Programa Bilingue (Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB); 

 Escola Pepa (Patrocínio da Embaixada da República Federal da Alemanha). 

1155  ––  AAttiivviiddaaddeess  ddee  EEnnrriiqquueecciimmeennttoo  CCuurrrriiccuullaarr  ((AAEECC  --  11..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo))  

1155..11  --  IInnttrroodduuççããoo  

As atividades de enriquecimento curricular do 1.º ciclo do ensino básico, consubstanciadas pela 

Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, num enquadramento do apoio à família, pretendem 

cumprir o duplo objetivo de garantir a todos os alunos do 1.º ciclo do agrupamento a oferta de um 

conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo, ao mesmo tempo que se concretiza a 

prioridade de promover a articulação entre o funcionamento da escola - enriquecendo e reforçando 

o currículo do Ensino Básico, visando o desenvolvimento da criança e o seu sucesso escolar - e a 

organização de respostas sociais no domínio do apoio às famílias. 

Entende-se por atividades de enriquecimento curricular aquelas que se desenvolvem para além da 

componente curricular, incidindo nos domínios desportivo, científico, artístico, aprendizagem da 

língua inglesa ou de outras línguas estrangeiras, e de ligação da escola com o meio, sendo 

selecionadas de acordo com os objetivos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento devendo 

constar do Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

1155..22  --  IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddooss  eessttaabbeelleecciimmeennttooss  

Os estabelecimentos com 1.º CEB cujos alunos beneficiam da oferta de atividades de 

enriquecimento curricular são os seguintes: EB Avenal (no ano letivo 2020/2021 as turmas foram 

distribuídas pela  EB Salir de Matos e EB Encosta Sol, devido às obras de requalificação); EB Campo; 

EB Chão da Parada; EB Coto; EB Encosta do Sol; EB Nossa Senhora do Pópulo; EB Reguengo da 

Parada, EB Salir Matos, EB Tornada, JI Lagoa Parceira e JI Salir do Porto.  

1155..33  --  AAttiivviiddaaddeess  ddee  eennrriiqquueecciimmeennttoo  ccuurrrriiccuullaarr  

A oferta das atividades de enriquecimento curricular é a seguinte: 

Público Natureza e designação das atividades Projeto 
Duração 
semanal 

1.º e 2.º 
ano 

Atividades lúdico-expressivas/Aprender a Brincar Educ'arte/Aprender a brincar 2 x 60 minutos 

Atividade Física e Desportiva  NutriSer 2 x 60 minutos 

Ensino do Inglês EcoEnglish 60 minutos 
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3.º e 4.º 
ano 

Atividades lúdico-expressivas Educ'arte 60 minutos 

Atividade Física e Desportiva NutriSer 2 x 60 minutos 

Ciências Experimentais Ciências & Experiências 2 x 60 minutos 

 

EDUC’ARTE– Expressão Musical, Dramática e Artes Performativas - O projeto EDUC’ARTE está 

desenhado para permitir uma formação básica em expressão musical e dramática, num pressuposto 

de exploração da liberdade criativa dos alunos. Assim, inclui diferentes métodos pedagógicos, como 

o contacto com profissionais do meio artístico – Visita da Arte e a aplicação de meios audiovisuais, 

na produção cinematográfica, na organização de Festivais: Curtas-Metragens e Artes Performativas. 

Aprender a Brincar – Pretende criar um espaço onde ao alunos possam livremente brincar, decidir e 

construir em conjunto, descobrir o mundo que existe fora da realidade tecnológica. Apresentam-se 

como objetivos específicos: 

 Promover competências sociais; 

 Promover boas relações interpessoais e competências de comunicação; 

 Estimular a criatividade; 

 Explorar a imaginação; 

 Valorizar a cultura e os jogos tradicionais; 

 Valorizar os espaços exteriores e a Natureza; 

 Envolver a comunidade e a população local;  

 Promover a cooperação e o trabalho em grupo; 

 Estimular o “brincar sem tecnologias. 

NUTRISER – Atividade Física e Desportiva - O NutriSer é um projeto educativo multidisciplinar 

integrado. A sua base parte de uma ligação entre a atividade física e a nutrição, recorrendo a 

diferentes abordagens pedagógicas: Yoga, Mandalas, Nutrição, Dinâmicas temáticas, Atividades ao 

Ar Livre, Jogos de Estratégia, Circuitos de Manutenção, Expressões, entre outras atividades. 

ECOENGLISH – Ensino de Inglês - O projeto EcoEnglish, de iniciação participada e sustentável à 

língua inglesa, estimula a oralidade e permite uma construção de aprendizagens numa perspetiva 

ativa, através de atividades muito diversas, como as eco-puppets, o eco-portefólio ou a construção 

de jogos/plataformas com materiais reutilizáveis. 

CIÊNCIAS & EXPERIÊNCIAS - O ensino das Ciências Experimentais no 1.º ciclo é muito importante, 

uma vez que permite estimular a curiosidade, o raciocínio e o espírito crítico dos alunos, 
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motivando-os a descobrir e questionar o mundo que os rodeia. Nesta atividade serão exploradas as 

várias Ciências Experimentais: Física, Química, Biologia, Geologia e Ecologia. 

AAss  AAEECC  ssããoo  ddeesseennvvoollvviiddaass,,  aappóóss  oo  ppeerrííooddoo  ccuurrrriiccuullaarr  ddaa  ttaarrddee,,  nnããoo  eexxiissttiinnddoo  eexxcceeççõõeess  aa  eessttaa  rreeggrraa,,  

ccoonnffoorrmmee  ppoonnttoo  66  ddoo  aarrtt..ºº  1188..ºº  ddaa  PPoorrttaarriiaa  nn..ºº  664444--AA//22001155,,  ddee  2244  ddee  aaggoossttoo..  

1166  ––  AAttiivviiddaaddeess  ddee  aanniimmaaççããoo  ee  ddee  aappooiioo  àà  ffaammíílliiaa  ((AAAAAAFF))  

Consideram -se AAAF as que se destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na educação 

pré -escolar antes e ou depois do período diário de atividades educativas e durante os períodos de 

interrupção destas. 

As AAAF decorrem, preferencialmente, em espaços especificamente concebidos para estas 

atividades, sem prejuízo do recurso a outros espaços escolares, sendo obrigatória a sua oferta pelos 

estabelecimentos de Educação Pré-Escolar. 

As AAAF são implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do protocolo de 

cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, sem prejuízo da possibilidade 

de virem a ser desenvolvidas por associações de pais, instituições particulares de solidariedade 

social ou outras entidades que promovam este tipo de resposta social. 

1166..11  ––  OOrrggaanniizzaaççããoo  ee  ffuunncciioonnaammeennttoo  

As AAAF são planificadas pelos órgãos competentes dos agrupamentos de escolas, tendo em conta as 

necessidades dos alunos e das famílias, articulando com os municípios da respetiva área a sua 

realização de acordo com o protocolo de cooperação referido anteriormente. 

É da responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da execução das AAAF, tendo em vista garantir a qualidade das atividades 

desenvolvidas. 

A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF são realizados no âmbito da 

componente não letiva de estabelecimento e compreendem: 

a) Programação das atividades; 

b) Acompanhamento das atividades através de reuniões com os respetivos dinamizadores; 

c) Avaliação das atividades; 

d) Reuniões com os encarregados de educação. 
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1177  ––  CCoommppoonneennttee  ddee  AAppooiioo  àà  FFaammíílliiaa  ((CCAAFF))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendendo à importância do desenvolvimento de serviços de apoio às famílias durante o período 

letivo e nas suas interrupções a “Tempos Brilhantes” promove, em colaboração com o Agrupamento 

de Escolas D. João II, a realização de atividades designadas por Componente de Apoio à Família 

(CAF), a nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico, podendo estender-se a alunos dos 2.º e 3.º ciclos. 

A CAF refere-se aos períodos em que os alunos não têm aulas, mas precisam de permanecer na 

escola de acordo com a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto. Poderá realizar-se por períodos 

de tempos ajustados às necessidades das famílias, ou seja, nos períodos da manhã, tarde ou ambos. 

Este serviço é prestado por profissionais devidamente qualificados nas escolas onde o número de 

inscritos o permite. 

A CAF, enquanto espaço lúdico e didático, tem por função complementar o processo educativo e 

formativo dos alunos, através da participação em atividades cujos objetivos passam essencialmente 

por: 

 Apoiar as famílias, criando condições que permitam ajustar o tempo de permanência dos 

alunos na escola às necessidades familiares, nomeadamente em função dos horários laborais, 

procurando oferecer respostas diversificadas e adaptadas à realidade local; 

 Acompanhar os alunos na realização dos trabalhos de casa; 

 Proporcionar condições que contribuam para o desenvolvimento integral dos alunos; 

 Estimular experiências culturais e recreativas, recorrendo e aproveitando a relação entre a 

família, escola e a comunidade. 
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1188  ––  CCóóddiiggoo  ddee  CCoonndduuttaa  

 

 

 

 

 

 

Face ao número crescente de casos de indisciplina, sob as mais variadas formas, que têm surgido 

nos diversos níveis de ensino no agrupamento, afigura-se como pertinente a reflexão partilhada em 

torno de um código de conduta a implementar em todos os estabelecimentos de ensino, que 

integram o agrupamento, dando, desta forma resposta a uma das prioridades definidas no Projeto 

Educativo. 

Os comportamentos que, por esta via, se elencam e as respetivas medidas, não dispensam o 

trabalho continuado por parte dos membros da comunidade escolar, no sentido de prevenir os 

problemas comportamentais e de os resolver em primeira instância em articulação com os alunos e 

encarregados de educação, tal como preconizado na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

1188..11  ––  PPrreessssuuppoossttooss  

Os procedimentos a adotar devem: 

a) Aplicar a lei e as regras definidas em sede de Regulamento Interno de forma clara e 

inequívoca; 

b) Promover a autorregulação, num quadro de modificação de comportamentos desadequados; 

c) Responsabilizar todos os membros da comunidade escolar, promovendo-se a articulação 

entre alunos, professores, encarregados de educação e pessoal não docente; 

d) Monitorizar os comportamentos ditos disruptivos de forma sistemática; 

e) Divulgar os dados referentes à indisciplina a toda a comunidade educativa. 

1188..22  --  FFoorrmmaass  ddee  ooppeerraacciioonnaalliizzaaççããoo  

Tipificação dos comportamentos considerados desadequados, consoante a sua gravidade em: 

a) Comportamentos de Grau I; 

b) Comportamentos de Grau II; 

c) Comportamentos de Grau III; 

Criação de um conjunto de procedimentos, a fim de clarificar as medidas a adotar para cada 

tipo de comportamento desadequado, independentemente dos espaços onde ocorram as infrações; 
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Identificação de sanções a adotar tendo em conta os seguintes princípios: 

a) Correlação entre a gravidade do comportamento e a natureza da medida (corretivas ou 

sancionatórias); 

b) Correlação entre a frequência do comportamento desadequado e a sanção a aplicar. 

As medidas/procedimentos a aplicar em função de cada comportamento desadequado apresentam-

se nos quadros em anexo, que, após aprovação pelos órgãos competentes, serão anexados ao 

Regulamento Interno, sob a forma de Adenda – Regulamento Específico para a Indisciplina. 

1188..33  ––  RReegguullaammeennttoo  eessppeeccííffiiccoo  

1188..33..11  ––  CCoommppoorrttaammeennttooss  GGrraauu  II  --  IInnffrraaççõõeess  lliiggeeiirraass  

 São resolvidos pelo professor ou funcionário, em primeira instância; 

 Dão origem a uma participação de ocorrência; 

 Podem dar origem à marcação de falta; 

 São comunicados ao Diretor, Diretores de Turma e Encarregados de Educação; 

 Não dão origem a procedimento disciplinar, salvo em caso de reincidência. 

 

Comportamento – Grau I Medidas/Procedimentos 

1 

Perturbar sistematicamente o funcionamento 
da atividade. 

Medida corretiva de ordem de saída da sala de aula, se o 
comportamento perturbador for dentro da sala de aula, 
devendo o aluno ser incumbido de realizar uma tarefa 
escolar na BE. 

Medida corretiva de realização de tarefas e atividades de 
integração escolar, se o comportamento perturbador for 
nos espaços comuns ou espaços exteriores. 

No 1.º CEB, deve aplicar-se a medida corretiva de: 

a. Realização de um trabalho extra dentro da sala 
de aula ou em casa, ou um registo de reflexão 
sobre a ocorrência disciplinar (Vide Anexo) ou 

b. Impedimento de ir ao recreio ou à BE. 

c. Acesso cond ic ionado  ao refeitório, caso a 

infração se dê neste espaço ou no seu trajeto
1
, 

encaminhando-o para outro espaço mais restrito. 

Nas Atividades de Enriquecimento Curricular, o professor 
da AEC regista a ocorrência. O professor titular da turma 
comunica a ocorrência ao encarregado de educação, 
aplicando-se uma das medidas corretivas anteriores. 

Gritar e/ou proferir palavrões bem como 

atitudes/gestos ofensivos entre pares. 

Não acatar instruções do pessoal docente e 

pessoal não docente. 

2 Recusar sair da sala de aula. 

Medida corretiva de realização de tarefas e atividades de 
integração escolar. 

Acompanhamento do aluno ao gabinete da direção e/ou 
coordenador de estabelecimento. 

 

3 
Não zelar pela preservação, conservação e 
asseio das instalações, material didático, 
mobiliário e espaços verdes da escola. 

Limpeza dos espaços ou dos equipamentos. 

Acompanhamento do aluno ao gabinete da direção 
/coordenador de estabelecimento. 
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4 
Usar indevida e deliberadamente o telemóvel, 
aparelhos que emitam sinais sonoros, visuais 
ou eletrónicos. 

Apreensão do aparelho, pelo professor que o entrega, no 
final da aula, no gabinete da direção / coordenador de 
estabelecimento. O aparelho é retido no gabinete da 
direção e só pode ser levantado pelo encarregado de 
educação. 

A repetição da infração implica a apreensão do 
equipamento pelo período de pelo menos 24 horas 
contadas a partir da data de apreensão. 

De 1 a 4 
Comunicação imediata do comportamento pela direção, 
diretor de turma ou professor titular da turma ao 
encarregado de educação. 

5 

Atingir três situações de comportamentos 
perturbadores grau 1 com o mesmo professor 
ou cinco vezes, independentemente do 
professor. 

Realização de conselho de turma, com vista a: 

 Identificação de causas e aferição de outras medidas 

corretivas ou sancionatórias a aplicar 

 Eventual aplicação da medida disciplinar 
sancionatória de um dia de suspensão, à exceção dos 
alunos do pré-escolar e do 1º ciclo ou 

 Aplicação da medida corretiva de realização de 
tarefas de integração escolar. 

6 
Ser reincidente após a aplicação das medidas 
previstas nos pontos anteriores 

O diretor poderá desencadear o procedimento disciplinar 

que seguirá os trâmites legais. 

Condicionamento do aluno no acesso a espaços 
escolares e/ou na utilização de materiais e equipamentos 

nos termos a definir pelo diretor. 

 

1 
A aplicação desta medida é antecedida de uma reunião entre o Professor Titular Turma e os Encarregados de 

Educação 
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1188..33..22  ––  Comportamentos Grau II - IInnffrraaççõõeess  ggrraavveess 

 São resolvidos pelo diretor, após entrega de participação de ocorrência pelo diretor de turma, 

professor e professor titular de turma; 

 São objeto de procedimento disciplinar; 

 Dão origem à restrição no acesso a espaços ou a atividades extra curriculares, 

nomeadamente clubes/visitas de estudo/atividades lúdica ou outras. 

 

Comportamento – Grau II Medidas / Procedimentos 

1 
Apropriar-se indevidamente de bens de terceiros 
(furto) 

Participação da ocorrência pelo diretor à Escola Segura. 

2 
Consumir álcool e substâncias ilícitas dentro do 

recinto escolar 

3 
Apresentar-se, na sala de aula ou outros espaços 
escolares, alcoolizado ou com sintomas de ter 
consumido substâncias ilícitas. 

4 Praticar atos de agressão física. 

5 
Gritar e/ou proferir palavrões bem como 
atitudes /gestos ofensivos com professores ou 
funcionários. 

Acompanhamento do aluno ao gabinete do diretor. 6 
Usar indevidamente câmara fotográfica, 

aparelhos de gravação áudio e/ou vídeo 

dentro da sala de aula ou no recinto escolar 

7 
Usar/incitar o uso de linguagem que é 
ameaçadora, humilhante ou intimidatória para 
outra pessoa (Bullying). 

8 
Transpor o gradeamento da escola com o 
objetivo de sair sem autorização 

Solicitação da intervenção da Escola Segura. 

9 

Transportar quaisquer materiais, equipamentos 
instrumentos ou engenhos passíveis de, 
objetivamente, poderem causar danos físicos ou 
psicológicos aos alunos (cortantes: canivetes, 
facas, etc.; projeteis: armas, etc.; explosivas: 
bombas de carnaval, etc.) ou a qualquer outro 
membro da comunidade educativa. 

10 
Causar danos nas instalações, equipamentos ou 
mobiliário. 

Pagamento da reparação dos estragos ou substituição dos 
equipamentos danificados. 

Não participação em visitas de estudo ou atividades 
lúdicas promovidas pela escola. 

De 1 a 9 Desencadeamento do procedimento disciplinar pelo 
Diretor que seguirá os trâmites legais. 

De 1 a 10 

O diretor de turma / professor titular da turma 
convoca, com caráter de urgência, o encarregado de 
educação, a fim de lhe dar conhecimento da 
ocorrência e coresponsabilizá-lo pelo sucedido. 

11 

Ser reincidente após a aplicação das medidas 

previstas nos pontos anteriores. 
No caso do ponto 9 e 10, verificação de intenção 
maldosa e no caso do ponto 9 em caso de 
ameaça. 

Tipificação do comportamento como Grau III e 
aplicação das medidas correspondentes. 
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1188..33..33  ––  CCoommppoorrttaammeennttooss  GGrraauu  IIIIII  --  IInnffrraaççõõeess  mmuuiittoo  ggrraavveess  

 São resolvidos pelo diretor, após entrega de participação de ocorrência pelo diretor de 

turma, professor ou professor titular de turma; 

 São objeto de procedimento disciplinar; 

 Dão origem a participação a forças policiais e/ou outros organismos. 

 

Comportamento – Grau III Medidas / Procedimentos 

1 
Praticar situações de contra ordenação, de 
crime, ou de fato qualificado de crime 

O aluno é acompanhado por um funcionário/professor ao 
gabinete do diretor. 

O diretor desencadeará o procedimento disciplinar que 
seguirá os trâmites legais. 

O diretor participa a ocorrência às entidades competentes 
(PSP, GNR, CPCJ, Ministério Público). 

O diretor convoca, com caráter de urgência, o 
Encarregado de Educação a fim de lhe dar conhecimento 
da ocorrência e coresponsabilizá-lo pelo sucedido. 

2 

Destruir/incitar a destruição dos bens da 

propriedade da escola, bens pertencentes a 

qualquer elemento da comunidade escolar ou 

bens de qualquer entidade enquanto 

participante numa atividade da escola. 

3 

Cometer/incitar os outros a cometer algum ato 
que envolva um delito civil grave ou crime 
(posse ou venda de objetos roubados, posse, uso 
ou venda de substâncias ilegais, roubo…) 

4 
Atentar contra a propriedade privada, usando 
violência. 

5 Falsificar documentos. 

6 
Usar/incitar o uso da força com consumação do 

ato de agressão física a um membro da 

comunidade escolar. 

 

Aprovado por unanimidade, na reunião do Conselho Pedagógico realizada a 06 de novembro de 

2018, constitui referencial comum no Agrupamento de Escolas D. João II. 
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1188..33..44  ––  GGuuiiããoo  ddee  rreefflleexxããoo  ddoo  aalluunnoo  ssoobbrree  aa  ooccoorrrrêênncciiaa  ddiisscciipplliinnaarr  

 

Estabelecimento de ensino: ______________________________________________________  

 

Nome do aluno: ____________________________________________________ 

 

Ano/turma:   Data: _____ / _____ / _____ 

 

Local onde se deu o problema de comportamento: _____________________________________ 

 

1 – Descreve a situação. 

2 – O que sentes relativamente ao que aconteceu. 

3 – Coloca-te no lugar do outro, como é que tu atuarias. 

4 – O que achas que deves fazer agora para reparar a situação. 

5 – Que consequências poderão advir deste teu comportamento. 

6 – Qual o castigo que poderás ter. 

7 – Como te vais empenhar para conseguir ultrapassar os teus comportamentos incorretos. 

 

O aluno: ________________________________________________________________________________ 

 

 

O Encarregado de Educação: ________________________________________________________________ 
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1199  ––  PPllaannoo  ddee  AAççããoo  ddoo  EEnnssiinnoo  aa  DDiissttâânncciiaa  ((EE@@DD))  

  

  

  

  

  

  

  

1199..11  --  IInnttrroodduuççããoo  

A interrupção das atividades letivas presenciais, no ano letivo transato, obrigou a que docentes, 

crianças/alunos e famílias se organizassem tentando arranjar soluções para que todas(os) 

crianças/alunos(as) continuassem a acompanhar os conteúdos das diferentes disciplinas. 

Tudo isto foi feito com um elevado investimento de todos, na procura dos melhores meios e 

estratégias, mas sem que houvesse uma estratégia concertada, desde o início. 

O Agrupamento definiu a estratégia a utilizar, envolvendo todos na procura das melhores soluções 

para chegar a todo o universo de crianças/alunos(as). 

1199..22  --  PPrriinnccííppiiooss  ddee  AApplliiccaaççããoo  

O Agrupamento de Escolas D. João II, Caldas da Rainha pretende, com este Plano Estratégico: 

 Chegar a todas as crianças e a todos os alunos do AEDJII; 

 Adequar o Ensino a Distância (E@D) a todos os ciclos e níveis de ensino; 

 Desenvolver as competências definidas no Perfil dos Alunos à saída da escolaridade 

obrigatória; 

 Promover novas práticas pedagógicas; 

 Fomentar a colaboração entre docentes e técnicos; 

 Fomentar a cooperação com Pais e/ou Encarregados de Educação e outros parceiros; 

 Envolver toda a comunidade escolar, no respeito pelos papéis específicos de cada um. 

Privilegiando e promovendo o teletrabalho e observando, com esta boa prática, o isolamento social, 

convocado pelo momento que a humanidade se encontra a viver, não esquecendo o bom senso e a 

moderação, dão-se as seguintes orientações por departamento curricular, a saber: 

1199..22..11  --  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddaa  EEdduuccaaççããoo  PPrréé--EEssccoollaarr  

Irá dar continuidade ao trabalho realizado até à presente data, apesar de não se integrar no ensino 

obrigatório. 
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Desta forma, cada educador irá ajustar a sua planificação semanal que fará chegar aos encarregados 

de educação, através dos canais propostos (WhatsApp, conta e-mail institucional, telefone …), 

propostas de tarefas a desenvolver com as crianças e suporte de apoio às mesmas, e que se 

enquadram com as orientações emitidas pela DGE, apoiando as crianças no desenvolvimento de 

todas as suas potencialidades, intelectuais, físicas, emocionais e criativas.  

Além dos canais de contacto mencionados, sempre que possível e de acordo com a disponibilidade 

dos encarregados de educação e em articulação com os mesmos, será utilizada a plataforma de 

videoconferência “ZOOM”, para a realização de sessões síncronas entre cada educadora e o seu 

grupo de crianças. 

1199..22..22  --  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddoo  11..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  

Procurará cumprir a planificação, procedendo à adaptação dos conteúdos e do ensino, ao tempo e 

modo de funcionamento. Essa adaptação passa por priorizar as aprendizagens essenciais em cada 

disciplina e em cada ano, com recurso à utilização da plataforma de videoconferência ZOOM, 

#EstudoEmCasa, e-mails institucionais, links educativos, PowerPoint, ou outros meios de interação 

professor aluno e de ensino a distância. 

A avaliação será realizada de acordo com o trabalho desenvolvido pelos alunos na oralidade, na 

leitura, nos trabalhos escritos, nas questões orais e/ou escritas e em pesquisas, respeitando os 

critérios de avaliação do agrupamento e através dos recursos disponíveis. 

1199..22..33  --  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCiiêênncciiaass  SSoocciiaaiiss  ee  HHuummaannaass  

Dará continuidade à promoção das aprendizagens essenciais dos alunos, assegurando o cumprimento 

das planificações definidas no início do ano letivo, nas diferentes disciplinas que o compõem, não 

obstante da necessidade de alguns ajustes, considerando a nova situação. 

Para o cumprimento do atrás exposto, os docentes, em trabalho colaborativo, utilizarão os meios 

disponíveis e aconselhados pela Direção Geral da Educação. Deste modo, vão promover a realização 

de atividades síncronas, privilegiando um contato direto entre alunos e professores, simulando-se o 

ambiente de sala de aula. Para a realização da metodologia referida, serão utilizadas sessões de 

videoconferência durante 30 minutos na plataforma de videoconferência ZOOM e contactos 

telefónicos. Serão ainda utlizadas metodologias assíncronas, tais como o e-mail institucional, Google 

Classroom, etc., para a distribuição e divulgação de informação, de modo a assegurar a inclusão de 

todos os alunos. 

A avaliação respeitará os critérios gerais e específicos, definidos no início do ano letivo pelo 

agrupamento, sofrerá apenas pequenos ajustes adaptados à nova situação; aos alunos vão ser 
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solicitadas pequenas fichas de trabalho/questionários (ex: Kahoot e Quizizz)/ questões aula/ 

resolução de exercícios do manual e entrega de um trabalho de grupo/individual. 

A avaliação das aprendizagens dos alunos incidirá na responsabilidade e envolvimento dos mesmos 

no seu processo de ensino-aprendizagem, na participação e realização das tarefas solicitadas pelos 

professores. 

1199..22..44  --  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  EExxpprreessssõõeess  

Irá cumprir as planificações definidas no início do ano letivo, adaptando as mesmas ao tempo 

disponível para cada disciplina, serão consolidados os conteúdos programáticos abordados no 

período anterior. Os conteúdos tratados serão expostos através da plataforma de videoconferência 

ZOOM em modo síncrono, sendo complementados com documentos de apoio fornecidos aos alunos 

através de outros meios de contato, e-mail institucional, WhatsApp, Google Classroom, Escola 

Virtual, telemóvel ou outro a designar. 

Procurando diminuir a diferença entre o ensino presencial e o ensino a distância e tendo em conta 

que os conteúdos deste departamento são eminentemente práticos, o departamento irá procurar 

que os conteúdos a apresentar, fomentem nos alunos a continuidade destas metodologias de 

aprendizagem, promovendo-se a experimentação, a exploração do espaço e a capacidade de 

expressão do corpo no meio envolvente através do uso dos sentidos e da expressão do corpo no 

espaço e no tempo. 

A avaliação dos conteúdos será de índole predominantemente formativa, utilizando-se o feedback 

positivo, procurando reforçar-se as aprendizagens através do incentivo à ultrapassagem das 

dificuldades, reforçando o sucesso e desvalorizando as dificuldades encontradas, através do 

sucessivo encorajamento à realização das tarefas. 

1199..22..55  --  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  LLíínngguuaass  

Os docentes irão trabalhar em conjunto, para se adaptarem a esta nova situação. Em termos de 

conteúdos, irão privilegiar as aprendizagens essenciais de cada disciplina utilizando os meios à sua 

disposição para trabalhar com os alunos. Será, por isso, utilizada a plataforma de videoconferência 

ZOOM para o contato visual com os alunos e serão utilizados os outros meios disponíveis para outras 

atividades e distribuição de tarefas, nomeadamente e-mail institucional, WhatsApp, Google 

Classroom e correio. 

A avaliação nas diversas disciplinas do departamento respeitará os critérios de avaliação do 

agrupamento, embora adaptados às novas circunstâncias: participação, empenho nas atividades, 

realização das atividades propostas: fichas/questionários, trabalhos individual e produção de textos. 
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1199..22..66  --  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  MMaatteemmááttiiccaa  ee  CCiiêênncciiaass  EExxppeerriimmeennttaaiiss  

Irá dar continuidade à planificação elaborada para cada ano/disciplina, devidamente ajustada e de 

acordo com as aprendizagens essenciais, utilizando como recursos os meios digitais disponíveis. A 

avaliação das diferentes disciplinas, será de acordo com os critérios que estão definidos pelo 

Agrupamento, mas adaptada a esta nova situação, considerando a participação síncrona nas sessões 

realizadas na plataforma de videoconferência ZOOM e assíncrona Google Classroom, Escola virtual, 

#EstudoEmCasa, na realização das tarefas propostas pelos professores (fichas de trabalho, 

questionários, realização de atividades práticas simples, trabalhos de pesquisa) que possam ser 

realizados pelos alunos. 

1199..33  --  CCoooorrddeennaaççããoo  

O plano será coordenado e acompanhado pelo Conselho Pedagógico que, sempre que considere 

pertinente, introduzirá alterações e informará a comunidade escolar. 

As lideranças intermédias têm um papel fulcral: 

 Os Coordenadores de Departamento, coadjuvados pelos subcoordenadores, no 

acompanhamento da concretização das orientações pedagógicas; 

 Os Coordenadores dos Diretores de Turma, os Diretores de Turma e os Professores Titulares 

de Turma, na organização e gestão do trabalho das equipas pedagógicas (com o apoio dos 

professores de educação especial) e dos conselhos de turma/conselhos de docentes. Estes 

devem organizar o trabalho semanal, coordenando ou centralizando a distribuição de 

trabalhos aos alunos, e garantir o contacto com os Encarregados de Educação. 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) vai atuar no apoio aos docentes e 

técnicos da comunidade educativa, na continuidade da implementação/identificação das medidas 

de suporte à aprendizagem e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT, no apoio às famílias 

no contexto da modalidade de E@D e na articulação com diversos serviços da comunidade. 

1199..44  --  PPaarrcceerriiaass  

O AE D. João II, para o desenvolvimento do corrente plano, conta com o envolvimento dos 

parceiros, nomeadamente: 

 Câmara Municipal das Caldas da Rainha; 

 Junta Freguesia de Salir de Matos; 

 União das Freguesias das Caldas da Rainha - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório; 

 União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto; 

 Centro de Recursos para a Inclusão – CERCINA; 
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 Escola Segura GNR; 

 Escola Segura PSP; 

 CPCJ; 

 Outros a mobilizar. 

A comunicação entre todos os intervenientes internos do Plano de E@D do AEDJII (lideranças de 

topo e intermédias, professores e alunos) é efetuada através do endereço de correio eletrónico 

institucional, contactos telefónicos e endereços de residência. 

É através desses contactos que deve ser assegurada a comunicação com todos os intervenientes 

externos (pais e encarregados de educação, autarquia, entidades parceiras). 

A comunicação entre o AEDJII (educadoras de infância, professores titular de turma, professores das 

disciplinas, diretor de turma e outros técnicos) e os Pais e/ou Encarregados de Educação é efetuada 

através do endereço de correio eletrónico institucional, ou através dos contactos por este 

fornecido. 

Nota: Deve ser garantido, inequivocamente, o meio de contacto com cada criança/aluno, 

nomeadamente dos que, não tendo acesso a qualquer equipamento tecnológico e não tendo 

acesso à internet, não podem usar o correio eletrónico. 

O Diretor é o responsável pela comunicação institucional, disseminando as decisões operacionais, as 

deliberações do Conselho Pedagógico e as orientações necessárias ao funcionamento do Plano de 

E@D do Agrupamento de Escolas D. João II (AEDJII). 

Os Coordenadores de Departamento de Ano e de Subdepartamento orientam pedagogicamente os 

docentes, definindo claramente o que se ensina, o que se deve trabalhar, como e quando. 

Os Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma efetuam a coordenação semanal do trabalho 

da sua equipa pedagógica/conselho de turma. 

O Professor Titular de Turma, o Professor de Disciplina e o Diretor de Turma efetua os contactos 

diretos com os Pais e/ou Encarregados de Educação, com Professores de Apoio Educativo/Reforço e 

Professores de Educação Especial. 

A comunicação deve nortear-se por uma mensagem central, presente em todas as mensagens. 

Exemplo: 

Mensagem central (assunto) - “Juntos pelo sucesso dos nossos alunos” 

Da Educação Pré-escolar – “Juntos pelo sucesso das nossas crianças” 

A comunicação deve seguir uma estratégia, adequada aos destinatários, sendo transmitida nos 

momentos adequados. 
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Estratégia para Pais e/ou Encarregados de Educação: 

 Garantir o seu envolvimento no apoio à realização das tarefas dos filhos, através de uma 

comunicação regular ao longo do tempo e previamente articulada pela Escola; 

 Partilhar o plano semanal de atividades e objetivos de aprendizagem e compromisso de apoio; 

 Comunicação regular e feedback; 

 Valorização e partilha dos trabalhos realizados; 

 Etc. 

A comunicação a efetuar com os alunos, de modo síncrona, assenta na plataforma de 

videoconferência ZOOM. A comunicação assíncrona baseia-se em correio eletrónico, WhatsApp, SMS, 

papel, Google Classroom, etc. 

Haverá momentos síncronos, nomeadamente reuniões de Conselho Pedagógico, Departamentos 

Curriculares, Conselhos de Ano, Conselhos de Docentes e Conselhos de Turma. Todos estes serão 

efetuados através da plataforma de videoconferência ZOOM. 

1199..55  --  MMooddeelloo  ddoo  EEnnssiinnoo  aa  DDiissttâânncciiaa  ((EE@@DD))  ddoo  AAggrruuppaammeennttoo  

A definição do modelo de Ensino a Distância (E@D) resulta da combinação das seguintes variáveis: 

 As dinâmicas e estratégias pedagógicas; 

 A variável das tecnologias, onde temos que considerar: 

 Perfil de competências tecnológicas exigidas para o E@D por parte dos docentes; 

 Condições de acesso às tecnologias por parte das(os) crianças/alunos e pais e/ou 

encarregados de educação; 

 As soluções tecnológicas disponíveis ou inexistentes. 

Sabemos que a eficácia das aprendizagens, por E@D, está quase sempre mais relacionada com as 

estratégias pedagógicas utilizadas e menos com as tecnologias que as suportam. Efetuamos a 

adaptação das cargas horárias dos alunos, tornando as “manchas horárias” de acordo com “Ensino a 

Distância” (E@D) do AE D. João II, adaptando a carga horária de cada disciplina e utilizando 

flexibilidade temporal na realização das tarefas. 

Assim, e atendendo a que a RTP transmitiu conteúdos pensando nas crianças da Educação Pré-

escolar (dos 3 aos 6 anos), selecionados por áreas de desenvolvimento das OCEPE, e de forma a 

completar esta ferramenta, as Educadoras enviarão semanalmente propostas/sugestões de 

atividades abrangentes, de modo a possibilitar a exploração de forma transversal e, sempre que 

possível, no sentido de as crianças poderem construir/concretizar a sua própria aprendizagem, 

privilegiando recursos e matérias adotáveis e de fácil acesso a todos, realizáveis com a 
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intermediação da família. Estas atividades serão sempre propostas de acordo com a disponibilidade 

dos encarregados de educação, salvaguardando o interesse e as necessidades das crianças, adotando 

estratégias de forma a não haver sobrecarga de trabalho para as famílias e para as crianças. 

Para os três ciclos do ensino básico deve ser criado um plano semanal de trabalho da Turma/Equipa, 

que preveja: 

 Sessões assíncronas para envio de trabalhos e esclarecimento de dúvidas; 

 Sessões síncronas e assíncronas, de acordo com a Matriz Curricular; 

 A possibilidade de uma outra sessão síncrona para trabalho de qualquer disciplina (a 

coordenar pelo PTT/DT/PAEE); 

 Que as tarefas propostas devem ter uma duração de execução curta; 

 Que para cada atividade deve ser claro o que se deve fazer, como e quando; 

 Se a tarefa for para entregar, deve ser clara a informação sobre o prazo e a modalidade de 

entrega; 

 Que os alunos têm diferentes ritmos de aprendizagem; 

 Que as tarefas terem sempre em conta os princípios já existentes no desenho das medidas 

universais, seletivas e adicionais já adotadas; 

 A adoção de procedimentos que permitam a autorregulação dos alunos, com feedback 

atempado dos docentes relativo às tarefas realizadas; 

 Que a forma de avaliação deverá ser ajustada ao E@D e ter em conta os constrangimentos dos 

alunos no acesso às atividades; 

 Que semanalmente, serão reajustadas as atividades para os alunos realizarem durante a 

semana seguinte; 

 Que as aprendizagens e as atividades a realizar, que deverão aproveitar as aulas emitidas 

pela TV; 

 Que as aulas emitidas através do #EstudoEmCasa, quando necessário. 

Esta diversa forma de trabalhar, mais exigente para todos, traz bastantes dificuldades, que serão 

muito mais fáceis de ultrapassar, através da prática sistemática de colaboração e articulação. 

Uma das melhores abordagens pedagógicas, com base na colaboração e articulação dos professores, 

são os domínios de articulação curricular, entre anos de escolaridade, que: 

 Permitem ganhos de tempo e maximizam as aprendizagens essenciais; 

 Garantem a colaboração e articulação dos docentes ao nível do currículo, a nível disciplinar e 

interdisciplinar; 
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 Reforçam os laços de partilha entre docentes; 

 Criam contextos de aprendizagem mais estimulantes e motivadores para os alunos. 

Incentivemos, pois, a colaboração e o espírito de equipa entre todos. Os Departamentos, os 

conselhos de turma e de docentes/ano devem reunir-se periodicamente, de modo a planificar e 

articular as atividades semanais da equipa/turma. 

1199..66  --  MMeettooddoollooggiiaass  ddee  EEnnssiinnoo  aa  DDiissttâânncciiaa  ((EE@@DD))  

As metodologias de ensino a distância devem ser diversificadas, enquadradoras, propiciadoras de 

apresentação de exemplos e fomentadoras da autorreflexão e do trabalho autónomo. 

A mobilização dos alunos para as aprendizagens poderá passar pelo desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares, levando os alunos a mobilizar conhecimentos de várias disciplinas. 

A aposta em resolução de questões-problema, de estudos-caso, de projetos, é exemplo de tipo de 

atividades a propor. 

O E@D constitui uma oportunidade para desenvolver as áreas de competências do perfil dos alunos, 

devendo ser, também promovido o relacionamento interpessoal. 

As metodologias devem promover um papel ativo dos alunos na busca de novas aprendizagens. 

Assim, fomentando a autonomia e a construção do próprio conhecimento, as atividades propostas 

devem ser: 

 Para todos; 

 De formatos variados (texto, vídeo-aulas, etc.) e ter, sempre que possível, exercícios de 

compreensão associados; 

 Diversificadas (equilíbrio entre digital e não digital); 

 De curta duração; 

 Com avaliação, predominantemente, formativa; 

 Fruto de estratégias apelativas e mobilizadoras do interesse, que envolvam trabalho 

interdisciplinar e de articulação curricular; 

 Complementadas, quando os conteúdos se adaptarem, nas aulas do #EstudoEmCasa. 

1199..77  ––  MMeeiiooss  TTeeccnnoollóóggiiccooss  

O Ensino a Distância (E@D) do Agrupamento de Escolas D. João II tem em conta a proteção de dados 

individuais, pelo que adotou a plataforma de videoconferência ZOOM. 
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Será enviado o seguinte correio eletrónico para todos os Encarregados de Educação: 

“De acordo com as orientações da DGEstE (Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares), 

tendo presente as normas da Comissão Nacional de Proteção de Dados e com o objetivo de 

facilitar o processo de ensino a distância, tornando mais próxima e interativa a comunicação 

entre professores e alunos, venho por este meio solicitar autorização para que o(a) seu(a) 

educando(a) participe em sessões síncronas (plataforma de videoconferência ZOOM, 

videochamadas em grupo, chats, fóruns, etc.), juntamente com os restantes alunos da turma. 

Para autorizar/ não autorizar a participação do seu educando deve enviar resposta a este e-mail 

com o seguinte texto: 

“Eu,_______________________________________________________,encarregado(a) de educação 

do(a) aluno(a) _____________________________do ____ ano de escolaridade, da turma ____, da 

Escola Básica ________________, autorizo ou não autorizo, o meu educando a participar nas 

sessões síncronas da turma, salvaguardando todos os direitos de imagem e som. 

Caso não autorize a participação do seu educando nas sessões síncronas, este não participará nas 

videoconferências de turma.“ 

Realço a importância destas sessões síncronas, como uma forma de minimizar o distanciamento 

provocado pelo estado de emergência e isolamento social em vigor. 

Atenciosamente.” 

Assim, utilizando os endereços de correio eletrónico institucional, garante-se um maior nível de 

proteção dos dados referentes a crianças/alunos(as) e docentes. 

Como já foi referido, a Educação Pré-Escolar pode utilizar, como base, a programação da RTP, 

devendo as Educadoras proporcionar atividades às crianças, através dos meios ao dispor. 

O Ensino Básico poderá basear-se em parte das atividades, nas aulas a serem transmitidas na RTP, 

podendo encontrar os guiões, temas e desafios correspondentes no site #EstudoEmCasa da DGE. 

Podem, ainda, os docentes interessados, utilizar a plataforma da Escola Virtual, que tem diversos 

recursos que podem ser explorados, bem como os recursos disponibilizados pela Khan Academy, 

Aula Digital, Google Classroom, etc. 

Convém recordar que a utilização da tecnologia pelos alunos pode não constituir um problema (o 

acesso à mesma, esse sim é um problema), mas a autonomia, a autorregulação e a organização 

pessoal para a aprendizagem, será uma das maiores dificuldades. 
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1199..88  ––  IInncclluuiirr  ee  CCuuiiddaarr  

Um dos fatores que condiciona a implementação do Plano de E@D é a diversidade de condições de 

acesso à tecnologia por parte dos alunos. 

Assim, os Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma devem conhecer as condições de 

acesso de cada aluno e do seu contexto familiar e, relativamente aos que não têm acesso a PC com 

internet, o AEDJII designará um docente (professor titular de turma/professor da disciplina/diretor 

de turma/outro) que acompanhe os alunos que vão assistir apenas às aulas pela TV. 

Este deverá garantir o acompanhamento e providenciar a comunicação com o aluno/EE de modo a 

fazer-lhe chegar informação em papel ou através de outro meio. 

Não esquecer que devemos garantir a ligação à escola e ao grupo/turma dos alunos, criar rotinas de 

trabalho, de modo a fazê-los sentir seguros, proporcionar momentos de contacto lúdicos, e, acima 

de tudo, incentivar a interajuda entre os alunos, promovendo técnicas de interação e, inclusive, 

funções específicas a alguns deles. 

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento desenvolverão e disponibilizarão um conjunto de serviços 

em linha, capazes de apoiar as atividades letivas à distância. 

1. Atendimento através de correio eletrónico, pelos endereços:  

 Biblioteca - biblioteca@agdjoao.org; 

 Professor Bibliotecário (EB D. João II) - f1117@agdjoao.org; 

 Professor Bibliotecário (EB N.ª Sr.ª Pópulo, EB Avenal/EB Salir de Matos e EB Avenal/EB 

Encosta Sol) - f892@agdjoao.org; 

2. Acesso ao blogue das Bibliotecas através do sítio web do Agrupamento. 

3. Previsão de tempo diário de apoio síncrono, uma para professores e outra para 

alunos/encarregados de educação, a divulgar posteriormente. 

4. Disponibilização, nos seus diferentes canais e plataformas, de recursos, atividades e sugestões 

que viabilizam a execução de tarefas em ambiente virtual e implementem atividades de 

pesquisa, produção e colaboração de forma não presencial. 

5. Adaptação dos respetivos planos de atividades, adaptando-os à realidade do E@D, no apoio à 

leitura (através de livros digitais, por exemplo), às literacias e atividades motivadoras para a 

leitura online, criando/mantendo um sistema de propostas lúdico-educativas. 

6. Disponibilização de informação/tutoriais sobre ferramentas e plataformas adotadas. 

De modo a garantir a inclusão de todos os alunos, a EMAEI apoiará os docentes e técnicos, nos 

termos do documento “Orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à 

mailto:biblioteca@agdjoao.org
mailto:f1117@agdjoao.org
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Educação Inclusiva na modalidade E@D”. Nos mesmos termos, a EMAEI elaborou um Plano de 

Acompanhamento próximo e sistemático dos alunos e para comunicação com as suas famílias. 

Efetuará, ainda, a ponte entre o CRI e os educadores/professores titulares/conselhos de 

turma/professores de educação especial, tudo isto no sentido de garantir que TODOS continuam na 

escola. 

Todos os casos de não contacto, devem ser comunicados à direção, a fim de se contactarem os 

familiares. 

Os docentes da Educação Especial vão colaborar com todos os docentes na adaptação de materiais e 

fichas de trabalho e, ainda, na produção e envio de materiais específicos. 

Os docentes da Educação Especial podem manter um contacto regular e direto com os encarregados 

de educação dos alunos com medidas adicionais, apoiados pelo Centro de Apoio à Aprendizagem, 

em articulação com o professor titular de turma/diretor de turma, facultando-lhes propostas de 

trabalho e orientações específicas. 

Os técnicos do CRI (Centro de Recursos para a Inclusão), afetos ao nosso agrupamento, continuarão 

a articular-se com os professores titulares de turma do 1.º CEB, com os diretores de 

turma/professores das disciplinas e com os docentes de Educação Especial dos alunos que apoiam, 

numa relação próxima de trabalho, por forma a estabelecer entre si os melhores processos de 

comunicação com essas crianças e alunos e, em particular, com os Pais/Encarregados de Educação 

das mesmas. 

Manter as sessões de trabalho, agora à distância com sessões síncronas e assíncronas, com a 

frequência necessária para dar resposta às diferentes situações de alunos com necessidade de 

medidas de suporte à aprendizagem. 

Manter o apoio necessário aos Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma/Professores das 

disciplinas, na continuidade da implementação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

por via do trabalho colaborativo à distância, em sessões síncronas e/ou assíncronas. Colaborar na 

diversificação de materiais e metodologias, por forma a garantir o acesso às aprendizagens a todos 

os alunos, respeitando a individualidade de cada um. 

Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo dos alunos e alunas com 

implementação de medidas adicionais, no sentido de conseguirmos dar resposta a todos, tendo em 

conta as dificuldades de comunicação que cada agregado familiar possa apresentar. 
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O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) dará continuidade ao seu plano de ação, trabalhando 

com alunos, professores, famílias e com a comunidade num sentido mais lato, também através da 

plataforma ZOOM, ou presencialmente, em casos excecionais. 

O apoio psicológico e psicopedagógico poderá ser particularmente importante nesta situação de 

pandemia. É, ainda mais natural, que as crianças e os jovens se deparam com sentimentos de medo, 

ansiedade e frustração. É igualmente natural, que sintam dificuldade em se adaptarem a uma 

situação de isolamento, mudança de rotinas, corte com a convivência presencial com amigos, as 

novas modalidades de ensino-aprendizagem e à incerteza face ao futuro. Todos estes fatores podem 

provocar alterações de comportamento, de humor, do sono, da alimentação ou ainda da motivação 

e desempenho escolar. É assim, importante desencadear ações promotoras do bem-estar e da saúde 

psicológica de todos. 

No contacto com os alunos, professores e famílias serão utilizados meios não presenciais de 

comunicação: telefone, WhatsApp, correio eletrónico institucional, videoconferência através do 

ZOOM. 

Foi criado um correio eletrónico institucional do serviço, aberto a toda a comunidade 

(spo@agdjoao.org) para esclarecer dúvidas e obter ajuda. Serão indicadas dicas aos pais e 

encarregados de educação para lidarem com esta situação de pandemia. 

As atividades de orientação escolar e profissional serão realizadas com a participação da psicóloga, 

nas sessões ZOOM de Oferta Complementar (Parlamento D. João II), nas turmas do 9.º ano, para 

esclarecimento de dúvidas sobre as ofertas educativas e formativas de nível secundário. As 

entrevistas finais serão concretizadas com os alunos e os seus encarregados de educação, por 

videoconferência, na plataforma de videoconferência ZOOM. 

Serão, ainda, construídos e partilhados materiais na página do agrupamento para o apoio às 

transições e de reforço à implementação de estratégias promotoras de uma aprendizagem autónoma 

e autorregulada. 

O Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (PDPSC) dará continuidade ao seu plano 

de ação, trabalhando com alunos, professores, famílias e com a comunidade num sentido mais lato. 

1199..99  ––  Acompanhar, Monitorizar e Avaliar  

A Equipa de Apoio ao Plano (EAP) é constituída pela Presidente do Conselho Geral, Direção e 

Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas D. João II, Caldas da Rainha. 

No processo de monitorização, a Equipa de Apoio ao Plano (EAP) deve definir: 

 O público-alvo para recolha de dados; 

mailto:spo@agdjoao.org
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 A periodicidade da recolha; 

 A forma e meio de divulgação dos resultados. 

Esta equipa irá definir indicadores de qualidade e de quantidade, bem como a periodicidade de 

recolha, podendo centrar a sua ação na seleção de: 

1. Indicadores de qualidade: através da monitorização do grau de satisfação dos docentes, dos 

alunos e dos pais e encarregados de educação, bem como a qualidade do feedback dado a 

alunos, visando a monitorização das aprendizagens; 

2. Indicadores de quantidade: monitorização da taxa de concretização das tarefas propostas 

pelos professores; 

3. Número de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho elaborado; 

disponibilização de meios tecnológicos de E@D; 

4. Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos; 

5. Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e ligação à 

internet em casa. 

2200  ––  IInnffoorrmmaaççããoo  CCoommpplleemmeennttaarr  

2200..11  ––  RReeggrraass  GGeerraaiiss  ddee  ffuunncciioonnaammeennttoo  ddaass  SSeessssõõeess  SSíínnccrroonnaass  ((AAssssiidduuiiddaaddee  ee  DDiisscciipplliinnaa))  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho de 2020, que estabeleceu 

medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19 e o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que estabeleceu 

medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito dos 

ensinos básico e secundário, para o ano letivo de 2019/2020, vieram estabelecer medidas 

excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

regulamentando princípios de base para a implementação pelas escolas de um plano de ensino a 

distância (Plano de E@D), referindo-se, nomeadamente, aos Deveres dos Alunos nas aulas em regime 

não presencial (sessões síncronas e assíncronas), designadamente: 

“Artigo 4.º - Deveres dos alunos em regime não presencial 

1 - É aplicável aos alunos abrangidos pelo regime não presencial, com as necessárias adaptações, 

o disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro, e demais normativos em vigor, bem como no regulamento interno da escola, estando 

os alunos obrigados ao dever de assiduidade nas sessões síncronas e ao cumprimento das 

atividades propostas para as sessões assíncronas, nos termos a definir pela escola. 



Organização do AE D. João II (Ano Letivo 2021/2022) 

 

Página 63 de 66 

2 - Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado 

de participar nas sessões síncronas, pode a escola facilitar o acesso ao conteúdo das mesmas em 

diferido. 

3 - Nas situações em que não seja possível o acesso ao conteúdo das sessões síncronas em 

diferido, nos termos previstos no número anterior, deve a escola disponibilizar atividades para a 

realização de trabalho orientado e autónomo, em sessões assíncronas, que permitam o 

desenvolvimento das aprendizagens planeadas. 

4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o aluno deve ainda enviar os trabalhos 

realizados, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente, devendo este garantir o 

registo das evidências para efeitos de avaliação sumativa final. 

5 - Compete ao conselho pedagógico da escola ou ao órgão legalmente equivalente definir as 

regras de registo de assiduidade ajustadas às estratégias, recursos e ferramentas utilizadas pela 

escola e por cada aluno, garantindo-se também, no contexto de ensino não presencial, o 

cumprimento da escolaridade obrigatória.” 

2200..22  ––  AAssssiidduuiiddaaddee  

1. No regime não presencial, tal como no presencial, os alunos estão obrigados a cumprir o 

dever de assiduidade e de pontualidade nas sessões síncronas e de realização das atividades 

propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo professor. Nos casos em que, por 

motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de participar nas 

sessões síncronas, devem os respetivos professores disponibilizar o conteúdo das mesmas 

através da plataforma Google Classroom (ou outra). O registo de presenças dos alunos nas 

sessões síncronas, no 1.º, 2.º e 3.º ciclo, será feito da seguinte forma: o professor verifica 

quem está presente, procedendo ao registo das faltas no programa GIAE. O Encarregado de 

Educação terá de proceder à justificação da ausência do aluno, segundo a legislação em 

vigor. 

2. Conforme definido no número 1 do Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, 

supracitado, é obrigatória a presença e participação dos alunos nas sessões síncronas (ou 

vídeo aula/videoconferência). 

3. Nas sessões síncronas é obrigatória a ativação da câmara para identificação dos alunos e 

participação dos mesmos em todas as atividades solicitadas pelos professores. As câmaras 

ligadas servem fundamentalmente para facilitar a integração do aluno no processo de ensino-

aprendizagem e a sua interação com o professor e colegas de turma, bem como para induzir 
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atitudes e comportamentos idênticos aos que o aluno assumiria se estivesse numa aula 

presencial. 

4. Caso o encarregado de educação não autorize a ativação da câmara, pese embora tenha 

conhecimento da importância deste princípio de atuação, conforme o exposto no ponto 

anterior, deve comunicá-lo por escrito ao Diretor de Turma, passando o aluno a usar sempre a 

mesma imagem para se identificar nas sessões síncronas. 

5. A não ativação da câmara pelos alunos, sem fundamentação escrita do encarregado de 

educação ao Diretor de Turma, e expressamente aceite por este, é considerada falta ao dever 

de assiduidade. Caso ocorra de forma reiterada, obriga à marcação de falta de presença, pelo 

professor, no programa GIAE. 

6. No decorrer da aula, pode ocorrer desligar-se a câmara e/ou o microfone. A não ativação da 

câmara (salvo, justificadamente, conforme descrito no ponto anterior) e/ou do microfone, 

sempre que solicitada pelo professor, é equiparada a uma saída da sala de aula, podendo, 

quando não justificada ou caso ocorra reiteradamente sem fundamentação, ser marcada a 

respetiva falta de presença injustificada. 

7. Nas sessões assíncronas não há lugar a marcação de faltas. Conforme definido no número 1 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, é obrigatória a realização das tarefas 

solicitadas pelo professor. O cumprimento das tarefas e a qualidade da sua execução são 

elementos essenciais da avaliação do aluno. 

8. O professor comunica ao Diretor de Turma a falta de cumprimento na realização das tarefas e 

o incumprimento de prazo de entrega por parte dos alunos. 

9. Caso se verifique excesso grave de faltas, serão seguidos os procedimentos previstos 

legalmente, e descritos no Regulamento Interno do Agrupamento, no sentido da recuperação 

das atividades e a ultrapassagem do limite legal de faltas pode, ainda, ter repercussões na 

Aprovação/Transição do aluno, nos termos previstos na lei. 

2200..33  ––  DDiisscciipplliinnaa  

1. Para que as sessões síncronas sejam bem-sucedidas e uma mais-valia para o processo de 

ensino aprendizagem à distância, o aluno deve respeitar as seguintes regras: 

• Ser assíduo e pontual, tendo o cuidado de atempadamente verificar e preparar o material 

necessário para a aula, indicado pelo professor; 

• Procurar um local sossegado, sem ruídos ou fatores de distração; 

• Usar auscultadores, sempre que possível; 
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• Manter a câmara sempre ligada; 

• Manter o microfone desligado, ligando-o apenas se o professor o solicitar; 

• Não usar o chat, a menos que queira esclarecer alguma dúvida e aguardar a autorização do 

professor para falar; 

• Não partilhar qualquer conteúdo que não seja pedido pelo professor; 

• Não usar o telemóvel, a não ser no caso de ser o dispositivo usado para assistir à aula. 

2. Para além do dever de cumprimento das regras anteriormente descritas, é aplicável aos 

alunos abrangidos pelo regime não presencial, com as necessárias adaptações, o disposto no 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, bem 

como no Regulamento Interno do Agrupamento. 

3. No que concerne à utilização de plataformas digitais, não é permitido, em caso algum, os 

pais/encarregados de educação e/ou outros membros familiares interagirem com os outros 

alunos da turma, ou com os professores, por via da plataforma de videoconferência ZOOM, 

designadamente, quando estejam a decorrer as sessões síncronas. O espaço de sala de aula, 

presencial ou online, é um espaço reservado exclusivamente a professores e alunos. Os pais 

podem e devem acompanhar os seus educandos, mas sem intervir no funcionamento das 

sessões. Se os pais/encarregados de educação pretenderem comunicar com a escola, devem 

fazê-lo por via do Professor Titular de Turma/Diretor de Turma através do correio eletrónico 

institucional. 

4. Considerando que, nenhum aluno pode prejudicar, direta ou indiretamente, o direito à 

educação dos demais e sem prejuízo dos deveres consagrados na lei e no Regulamento Interno 

do Agrupamento, o aluno tem o dever de: 

• Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas à distância; 

• Não gravar as sessões síncronas; 

• Não divulgar a terceiros, via Internet ou através de outros meios de comunicação, o áudio, 

o vídeo, as fotografias, os recursos ou os dados de acesso às plataformas digitais utilizados 

no ato educativo; 

• Não divulgar a terceiros o endereço de correio eletrónico institucional e password de 

acesso à plataforma videoconferência ZOOM; 

• Respeitar a autoridade e as instruções dos professores, não perturbando o normal 

funcionamento das sessões, como se de uma aula presencial se tratasse. 
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5. O incumprimento do estipulado nos pontos anteriores poderá determinar o seguinte: 

a) Suspensão imediata da sessão síncrona em curso; 

b) Suspensão imediata do aluno da sessão síncrona em curso; 

c) Impedimento do aluno continuar a frequentar as sessões síncronas, por um período de 

tempo a determinar pelo Diretor do Agrupamento. 

6. Na observância da alínea c) do número anterior, são circunstâncias agravantes da 

responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio, enquanto participante direto ou 

indireto na(s) ocorrência(s), e a acumulação de infrações disciplinares ocorridas nas sessões 

síncronas e a reincidência nelas. 

 

 

OO  DDiirreettoorr  aapprreesseennttoouu  oo  ddooccuummeennttoo  ““OOrrggaanniizzaaççããoo  ddoo  AAEE  DD..  JJooããoo  IIII  ((AAnnoo  LLeettiivvoo  22002211//22002222))””  nnaa  

rreeuunniiããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  rreeaalliizzaaddaa  nnooss  ddiiaass  2211  ee  2277  ddee  mmaaiioo  ddee  22002211..  

OO  ddooccuummeennttoo  ffooii  aapprroovvaaddoo  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee  nnaa  rreeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  aa  3311  ddee  mmaaiioo  ddee  22002211..  

NNaa  rreeuunniiããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  nn..ºº  2200,,  rreeaalliizzaaddaa  nnoo  ddiiaa  1166  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211,,  ffoorraamm  

eeffeettuuaaddooss  rreeaajjuussttaammeennttooss  aaoo  ddooccuummeennttoo  iinniicciiaall,,  aapprroovvaaddooss  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee..  

AAnnaalliissaaddoo  ee  aapprroovvaaddoo  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee  nnaa  rreeuunniiããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  GGeerraall  rreeaalliizzaaddaa  aa  2222  ddee  jjuullhhoo  

ddee  22002211..  

 

 

CCaallddaass  ddaa  RRaaiinnhhaa,,  3300  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211  

 

 

OO  DDiirreettoorr  
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