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A ESCOLA 
 

 
Funcionamento da Escola em "blocos" de 90 minutos: 
 

• A Escola funciona entre as 8.15 h. e as 18.30 horas. 
 

• A Escola organiza as suas actividades lectivas entre as 8.15 h. e as 15.55 h. Os clubes 
funcionam a partir das 16.05 h. 

 
• A organização em "blocos" de 90 minutos corresponde a uma disciplina por "bloco"; pode 

haver meio "bloco" de 45 minutos no fim da manhã e ao início da tarde. 
 

• Os tempos lectivos prolongados permitem um trabalho mais diversificado com os alunos, 
valorizando a aula como tempo de trabalho e de aprendizagem - e não apenas como 
momento privilegiado de apresentação de matéria. Pressupõe "olhar" com atenção o que se 
passa dentro da sala de aula e repensar as metodologias de trabalho com os alunos, os tipos 
de tarefas que lhe são propostas e que experiências de aprendizagens adequadas lhes são 
proporcionadas. 

 
• Os blocos de 90 minutos favorecem a promoção de uma actividade escolar com menos 

disciplinas e interrupções diárias. O menor número de interrupções favorecerá a criação de 
um ambiente escolar mais calmo. 

 
• Assiduidade e pontualidade de alunos e professores são factores imprescindíveis para um  

ensino de qualidade e para a efectivação das aprendizagens. 
 

• Programar o ano escolar e prepará-lo será determinante para o bom êxito, tornando-se 
desejável a intervenção de todos.      

 
• O trabalho ao nível dos departamentos curriculares/grupos disciplinares assim como a troca 

de experiências entre coordenadores/delegados e professores das mesmas áreas 
disciplinares e áreas disciplinares afins deve corresponder a uma etapa muito importante e 
decisiva das actividades do lançamento do ano lectivo. 

 
• A rigorosa planificação e a gestão dos programas  constitui condição essencial para o 

seu efectivo cumprimento. 
 

• A gestão dos programas e a sua avaliação formativa são objecto de reflexão ao longo do ano 
e, em particular, no final de cada período escolar.   
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1. OPÇÕES CURRICULARES 
 

1.1    3º CICLO  
 

Desenho Curricular: 
 
     

 
  

 Áreas Comp. Currículo 7º 8º 9º Total 
  Língua Portuguesa 2,0 2 2 6 
 Línguas Inglês 2 1,5 1,5 5 
 Estrangeiras Francês 1,5 1,5 1 4 
 Ciências Humanas História 1 1,5 1,5 4 
 e Sociais Geografia 1 1 1 3 
  Matemática 2 2 2 6 
 Ciências Físicas Ciências Naturais 1 1 1 3 
 e Naturais Físico-Química 1 1 1,5 3,5 
  Ed. Visual 1 1   
 Educação Imagem e Comunicação (a)   1,5 5,5 
 Artística 

e 
Artes de fotografia, som e 
vídeo (a) 

1 
 

1 
 

  

 Tecnológica Ed. Tecnológica     
  Ed. Física 1,5 1,5 1,5 4,5 
  Introdução às T.I.C. - - 1 1 
  Área de Projecto 1 1 1 3 
 Formação Estudo Acompanhado 1 1 0,5 2,5 
 Pessoal e Formação Cívica 0,5 0,5 0,5 1,5 
 Social Ed. Moral e Religiosa (b) 0,5 0,5 0,5 1,5 
                                    Total 18 18 18 54 
 

(a) Disciplinas de opção da área da Educação Artística que a Escola oferece. 
(b) Disciplina de carácter facultativo. 

 
• Considerando que a Matemática é uma área curricular disciplinar estruturante e fundamental nos 

processos de desenvolvimento do raciocínio neste ciclo, meio bloco da carga horária atribuída às 
aulas nas turmas do 8º ano, será leccionado em regime de desdobramento. 

 
• Com igual fundamentação, todas as turmas do 9º ano beneficiam de um espaço correspondente 

a 1 bloco semanal, para o estudo da Matemática. 
 
• Todas as turmas do 7º e 8º anos beneficiam de um espaço correspondente a 1 bloco semanal, 

para o  estudo da Língua Portuguesa para colmatar falha de conteúdos do 2º ciclo. 
 
• O “meio bloco a decidir pela escola” é atribuído, nas turmas de 7º ano, à disciplina de Inglês. 
 
• O “meio bloco a decidir pela escola” é atribuído, nas turmas de 8º ano, à disciplina de Inglês. 
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• Todas as turmas de 9º ano beneficiam de um espaço correspondente a 1 bloco semanal, para o 
estudo do Inglês, de modo a permitir a conclusão do 3º ciclo com as aprendizagens essenciais 
desta língua estrangeira.  

 
• Tendo em conta a dimensão experimental do ensino das ciências, um bloco da carga horária 

semanal atribuída à área das Ciências Físicas e Naturais será leccionado em regime de 
desdobramento da turma sempre que esta tenha 20 ou mais alunos. 

 
• Tendo por objectivo facilitar a criação de uma verdadeira cultura interdisciplinar e o trabalho 

colaborativo entre professores, as disciplinas de uma área curricular (excepção para as línguas 
estrangeiras) farão parte do mesmo bloco, quando a turma está em regime de desdobramento. 

 
• Quando for possível, as turmas serão constituídas tendo por base a opção artística dos alunos. 
 
• Neste ano lectivo a escola apenas oferece aos alunos de 7º ano a disciplina de Imagem e 

Comunicação. 
 
• No 8º ano, a turma será dividida em dois turnos; cada turno terá Educação Tecnológica num 

semestre e no outro Imagem e Comunicação – 4 turmas –  e  Artes de Fotografia Som e Vídeo – 
1 turma. 

 
• No 9º ano, os alunos escolheram  livremente uma única disciplina, entre as que são   

leccionadas nos domínios artístico e tecnológico. 2 turmas optaram por Educação Visual e 
outras 2 por Imagem e Comunicação. 

 
• A Área de Projecto é uma área curricular não disciplinar a ser distribuída a um docente 

coadjuvado por outro professor.  
 
• A Formação Cívica é uma área curricular não disciplinar a ser distribuída preferencialmente ao 

Director de Turma.   
 
 
 
Áreas curriculares não disciplinares - têm um carácter transversal (a todas as disciplinas) e 
integrador (das diversas aprendizagens). 
 
1. Área de Projecto 

• Acompanhada por um docente coadjuvado por outro professor. 
• Alunos concebem e realizam um projecto através da articulação de saberes das diferentes 

áreas e em torno de problemas ou temas de pesquisa ou de intervenção. 
• A avaliação é descritiva e qualitativa e deve reflectir-se nas áreas disciplinares. 
• A responsabilidade é do conselho de turma. 
• Os trabalhos devem ser publicitados no final do ano. 

 
2. Estudo Acompanhado 

• Dinamizado por um docente. 
• Aquisição de competências que permitam a apropriação de métodos de aprendizagem ao 

longo da vida. 
• A avaliação é descritiva e deve reflectir-se nas áreas disciplinares.  
• A responsabilidade é do conselho de turma. 
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Formações Transdisciplinares 
 

• A Formação Cívica tem um espaço próprio desenvolvida preferencialmente pelo Director de 
Turma mas será tratado em todas as áreas disciplinares e não disciplinares. A avaliação é 
descritiva e deve reflectir-se nas áreas disciplinares. 

• A Língua Portuguesa tratada na sua componente curricular pelo docente da disciplina, será 
valorizada por todos os docentes das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares. 

 
 
Actividades de complemento/enriquecimento do currículo para os alunos do 3º ciclo 

 
• Após o final das aulas, os alunos facultativamente, terão oportunidade de realizar actividades 

de desenvolvimento do currículo (no âmbito de clubes e outras) de acordo com projectos a 
apresentar pelos docentes. 

 
• Os docentes de língua portuguesa, línguas estrangeiras e matemática terão um papel 

relevante na proposta e planeamento destas actividades, atendendo a que é objectivo da 
escola que os alunos terminem o 3º ciclo com as competências mínimas adquiridas nestas 
áreas curriculares disciplinares, de forma a poderem optar livremente por qualquer curso 
cientifico-humanístico ou tecnológico. 

 
• O SPO desenvolverá actividades de Orientação e Desenvolvimento de Carreira com alunos 

de 9º ano, em coordenação com os respectivos directores de turma e cooperação com alguns 
professores, com o objectivo de promover competências de decisão escolar e profissional. Irá 
ainda cooperar com todos os directores de turma no âmbito do insucesso escolar, atitudes e 
comportamentos reveladores de dificuldades dos alunos, a diversos níveis. 

 
• Após as férias de verão, os alunos do 3º ciclo que revelaram insucesso em Língua 

Portuguesa, Matemática e/ou Inglês, beneficiam de aulas de apoio que decorrem até ao início 
das actividades lectivas. 

 
• “Férias na Escola” – a escola oferece, aos seus alunos e a outros desta área pedagógica, um 

espaço destinado à realização de diversas actividades no campo das artes, das ciências e do 
desporto.   

 
 
Aulas de substituição 
 

• São dinamizadas por um grupo de docentes de diferentes áreas disciplinares. 
• Na ausência pontual de algum professor do 3º ciclo, os alunos terão uma aula de substituição.  
• As actividades desenvolvidas são essencialmente ludico-pedagógicas, estimulando a 

aprendizagem nas diferentes áreas. 
• As aulas são organizadas de acordo com as orientações dos coordenadores de departamento 

e do 3º ciclo, e dos delegados de grupo disciplinar.  
 

 
 
Avaliação  

 
•  Será feita dando cumprimento ao previsto no Despacho Normativo nº 30/2001 e na circular nº   

5/GD/2001. 
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• Assumindo a lógica de ciclo, realizar-se-á no início do 7ºano de escolaridade uma avaliação 
diagnóstica dos alunos de acordo com as regras a aprovar em Conselho Pedagógico. Os 
alunos que integrarem a escola no decorrer do ciclo efectuarão uma avaliação diagnostica no 
momento em que entrarem na escola. O Projecto Curricular de Turma resultará da avaliação 
diagnostica realizada. Esta avaliação pode estender-se a todas as disciplinas, mas será 
obrigatória em Língua Portuguesa, Matemática e Inglês. 

• A avaliação diagnóstica articular-se-á com estratégias de diferenciação pedagógica, tendo por 
base que não se pode ensinar a todos como se fosse só um. 

• Recorrer-se-á sistematicamente a uma avaliação formativa como forma de regular o processo 
ensino-aprendizagem. 

• A correcção dos testes indicará as aprendizagens não conseguidas pelos alunos. 
• A avaliação sumativa é feita no final de cada período lectivo e tem por base um juízo 

globalizante das aprendizagens do aluno. 
• A avaliação sumativa exprime-se numa escala de 1 a 5 nas áreas disciplinares e numa forma 

qualitativa nas áreas não disciplinares. Esta avaliação terá por base critérios aprovados em 
conselho pedagógico. 

• Nos anos não terminais o conselho de turma pode reter um aluno que não  tenha realizado as 
aprendizagens definidas no projecto curricular de turma e que comprometam o 
desenvolvimento das competências definidas para o 3ºciclo. 

• Para os alunos de 7º e 8º anos que revelam dificuldades de aprendizagem, será definido um 
plano individual de recuperação, a implementar no momento que o conselho de turma 
considerar oportuno.   

• Em caso de retenção cabe ao conselho de turma identificar as aprendizagens não realizadas 
pelo aluno, de forma a que possam integrar o projecto curricular da turma em que o aluno 
venha a ser integrado no ano escolar subsequente. O Conselho de Turma deixará este 
estudo registado em ficha própria elaborada pela escola. 

• O insucesso escolar superior a 25% será acompanhado da identificação das causas e  
indicação das estratégias para promoção do sucesso.  

 
 
 
Conselhos de Turma 
 

• Os Conselhos de Turma reunirão, no mínimo, uma vez por período, para planificarem os 
trabalhos a desenvolver. Estas reuniões efectuar-se-ão em dia a definir pelo conselho 
executivo e após o final do período lectivo. 

• O Conselho de Turma reunirá antes de se iniciarem as actividades lectivas, para a definição 
do Projecto Curricular de Turma e logo após o início das actividades lectivas  para a sua 
elaboração. 

• O Director de Turma terá sempre o papel de gestor do currículo da turma. 
• Terão assento nos conselhos de turma, um representante dos encarregados de educação e o 

delegado e/ou subdelegado dos alunos. 
• O funcionamento  do Conselho de Turma terá por base a prática colaborativa entre 

pares. 
• O Conselho de Turma ao elaborar um projecto curricular de turma, fá-lo em função da 

diferença dos alunos que a constituem e atendendo a que: 
        -Gerir o currículo significa analisar cada situação e diversificar as práticas e metodologias de   
      ensino para que todos aprendam. 
        -A diferenciação dos alunos não corresponderá à hierarquização de metas para alunos   
      diferentes, mas ao dever de tentar por diferentes meios que todos cheguem a dominar as 
      competências definidas. 
        -A adequação de práticas aos diferentes alunos não se fará para restringir ou empobrecer a  
      aprendizagem mas para a ampliar e melhorar. 
• Os Conselhos de Turma devem manter actualizados e avaliar regularmente os respectivos 

Projectos Curriculares de Turma. 
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1.2    ENSINO SECUNDÁRIO 
 
 
1.2.1  Adaptação do Dec. Lei nº 286/89 ao funcionamento  da Escola em "blocos" de 90 
minutos 
 
Considerando que a Escola não pode funcionar a dois ritmos, adaptou-se o desenho curricular 
definido pelo Dec. Lei nº 286/89 ao funcionamento em "Blocos". 
Deste modo os alunos que frequentam o ano lectivo de 204/2005 e seguinte os  11º e 12º anos, têm 
os tempos lectivos organizados em "blocos" de 90/45 minutos, à semelhança dos alunos do 3º ciclo 
e do 10º ano. 
 
Tendo em consideração que: 

- a adaptação para os "blocos" implicam a perda de tempo lectivo por parte dos alunos 
- os alunos não podem "perder esse tempo, face aos conteúdos programáticos ainda em vigor, 

 
 
o Conselho Pedagógico deliberou que o tempo que se perde seja convertido em meios blocos 
atribuídos da seguinte forma: 
 

• 11º ano dos I, II, III e IV Agrupamentos, as duas unidades de 45 minutos de reforço lectivo 
serão atribuídos às seguintes disciplinas: Português B ou A e  Introdução à Filosofia – é a 
sequência do acordado para estes alunos em 2003/2004. 

 
• 12º ano de todos os agrupamentos, as duas unidades de 45 minutos de reforço educativo 

serão atribuídos às seguintes disciplinas: I agrupamento – Português B, Matemática e 
Química; II agrupamento – Português B e DGD A; III agrupamento – Português B e 
Matemática; IV agrupamento – Português A e História. 

 
• A rigorosa planificação e a gestão dos programas de 10º e 11º anos constitui condição 

essencial para o seu efectivo cumprimento. 
 

• Os delegados de grupo disciplinar devem promover estratégias conducentes á 
rentabilização do tempo efectivo de ensino/aprendizagem, monitorizar cumprimento 
dos programas e a aprendizagem dos alunos e, caso seja necessário, propor 
atempadamente unidades de reforço lectivo ao longo do ano e/ou após a data prevista 
para o final das actividades lectivas.    

 
 
 
 
Avaliação 
 

• Mantém-se a legislação em vigor. 
• A regulamentar pelo conselho pedagógico. 
• A correcção dos testes contemplará orientações de estudo para o aluno. 
• O insucesso escolar superior a 25% será acompanhado da identificação das causas e  

indicação das estratégias para promoção do sucesso.  
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Conselhos de Turma 
 

• Mantém-se a legislação em vigor. 
• Os Conselhos de Turma reunirão, no mínimo, uma vez por período, para planificarem os 

trabalhos a desenvolver. Estas reuniões efectuar-se-ão em dia a definir pelo conselho 
executivo e após o final do período lectivo. 

• Devem manter actualizados os Planos de Turma e proceder à sua avaliação ao longo do ano. 
 
 
1.2.2 Matriz Curricular do novo Ensino Secundário 
 

a) 2004/05 no que respeita ao 10º ano         
b) 2005/06 no que respeita ao 11º ano – a definir em Julho/2005 
c) 2006/07 no que respeita ao 12º ano – a definir em Julho/2006 

 
 

• O Ensino Secundário obedece ao preconizado no Decreto - Lei nº 74/2004 e legislação 
subjacente. 

• O Ensino Secundário assume uma lógica de ciclo. 
 
 

10º ANO FORMAÇÃO GERAL FORMAÇÃO ESPECÍFICA 
 

Curso Ciências e 
Tecnologias 

Português 
Inglês 

Filosofia 
Educação Física 

Tecnologias  Inf. e Comunicação 

Matemática A 
Fisica e Quimica A 

e/ou 
Biologia e Geologia 

 
Curso de Ciências 
Socioeconómicas 

Português 
Inglês 

Filosofia 
Educação Física 

Tecnologias  Inf. e Comunicação 

Matemática A 
Economia A 

 
Curso de Artes Visuais 

Português 
Inglês 

Filosofia 
Educação Física 

Tecnologias  Inf. e Comunicação 

Desenho A 
Geometria Descritiva A 

Curso de Ciências Sociais e 
Humanas 

Em 2004/05 este curso não abriu por decisão do C. Executivo, fundamentada em 
orientações emanadas da DREL decorrentes da matriícula dos alunos no 10º ano 

 
 
 FORMAÇÃO GERAL FORMAÇÃO 

CIENTIFICA 
FORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA 
 

Curso Tecnológico 
de Desporto 

Português 
Francês 
Filosofia 

Educação Física 
Tecn. de  Inf. e Comunicação 

Matemática B 
Biologia Humana 

 

Psicologia A 
Organização  D. 

Desportivo 
Práticas D. Recreativas 

 
Curso Tecnológico 

de Marketing 

Português 
Francês 
Filosofia 

Educação Física 
Tecn. de  Inf. e Comunicação 

Matemática B 
Economia B 

 

Técnicas Comerciais 
Introdução ao Marketing 
Comércio e Distribuição 
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Avaliação 
 

• Será feita dando cumprimento ao previsto nas Portarias 550-A/2004 e 550- D/2004.  
• A regulamentar pelo Conselho Pedagógico. 
• De acordo com o estabelecido no Regulamento Interno. 
• Assumindo a lógica de ciclo, realizar-se-á no início do 10º ano, uma avaliação diagnostica. 
• A avaliação diagnóstica articular-se-á com estratégias de diferenciação pedagógica.   
• A correcção dos testes contemplará indicações ao aluno para a orientação no estudo. 
• O insucesso escolar superior a 25% será acompanhado da identificação das causas e  

indicação das estratégias para promoção do sucesso.  
 

 
 

Conselhos de Turma 
 

• Os Conselhos de Turma reunirão, no mínimo, uma vez por período, para planificarem os 
trabalhos a desenvolver. Estas reuniões efectuar-se-ão em dia a definir pelo conselho 
executivo e após o final do período lectivo. 

• O Conselho de Turma reunirá antes de se iniciarem as actividades lectivas, para a definição 
do Projecto Curricular de Turma e logo após o início das actividades lectivas  para a sua 
elaboração. 

• O Director de Turma terá sempre o papel de gestor do currículo da turma. 
• Terão assento nos conselhos de turma, um representante dos encarregados de educação e 

o delegado e/ou subdelegado dos alunos. 
• O funcionamento  do Conselho de Turma terá por base a prática colaborativa entre 

pares. 
• O Conselho de Turma ao elaborar o Projecto Curricular de Turma, fá-lo em função da 

diferença dos alunos que a constituem. 
• O Conselho de Turma deverá ter em conta que gerir o currículo significa analisar cada 

situação e diversificar as práticas e metodologias de ensino para que todos aprendam. 
• O Conselho de Turma  terá em conta que a diferenciação dos alunos não deve corresponder 

à hierarquização de metas para alunos diferentes, e tentar por diferentes meios que todos 
cheguem a dominar as competências definidas. 

• O Conselho de Turma terá em conta que a adequação de práticas aos diferentes alunos não 
se fará para restringir ou empobrecer a aprendizagem mas para ampliar e melhorar. 

• Os Conselhos de Turma devem manter actualizados e avaliar regularmente os respectivos 
Projectos Curriculares de Turma. 

• O Conselho de Turma deve ter presente e atender ao conteúdo de todos os normativos 
respeitantes ao novo ensino secundário. 

 
 

 
1.3 ORIENTAÇÕES CURRICULARES 

 
 

Tempo superveniente no horário dos professores, resultante da conversão dos tempos 
lectivos de 50 minutos em 90 minutos: 

 
Os professores ocupam o seu tempo superveniente nas seguintes tarefas: 
 

• Hora lectiva que os alunos dos 11º e 12º anos têm no horário, resultante da conversão de     
tempos lectivos de 50 minutos em blocos de 90 minutos. 

• Apoio temporário a alunos com necessidades educativas especiais. 
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• Coadjuvância na área da projecto nas turmas do 3º ciclo. 
• Tutoria a alunos do 3º ciclo. 
• Clubes e Projectos de Desenvolvimento Educativo. 
• Aulas de substituição nas turmas de 3º ciclo onde são realizadas actividades de 

enriquecimento curricular. 
• Orientação dos alunos do 3º ciclo em actividades no âmbito das Artes Visuais que promovem 

o embelezamento dos espaços interiores e exteriores da Escola. 
• Direcção de instalações de Educação Física e manutenção dos equipamentos de audio-

visuais.    
       
 

 
1.4   MAPAS HORÁRIO 

 
MANCHA HORÁRIA DAS AULAS DE SUBSTITUIÇÃO 

 

 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
8.15 – 9.00      

9.00 – 9.45      

10.05 – 10.50      

10.50 – 11.35      

11.45 – 12.30      

12.30 – 13.15      

13.30 – 14.15      

14.25 – 15.10      

15.10 – 15.55      

16.05 – 16.50      

16.50 – 17.35      
 
 
MAPA HORÁRIO DE REUNIÕES DE CONSELHO DE TURMA 
 

 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
8.15 – 9.00      

9.00 – 9.45      

10.05 – 10.50      

10.50 – 11.35      

11.45 – 12.30      

12.30 – 13.15      

13.30 – 14.15      

14.25 – 15.10      

15.10 – 15.55      

16.05 – 16.50 7ºA, 10ºA, 10ºE 7ºC, 10ºB, 
10ºC, 11º 1B 

7ºA, 9ºA, 11º3A 7ºD,11º1C,12º1A 10ºF, 12º2/3A 

16.50 – 17.35 9º D, 12º 4A 8º A, 11º 2A 9º C, 11º 4A 8ºD,10ºD,11º1A 8ºE, 12º1B 
 
Os CT das turmas 8º C, 9º B, 8º B realizam-se na 3ª feira da semana seguinte. O CT da turma 10º G 
realiza-se na 6ª feira da semana seguinte 
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MAPA HORÁRIO DE REUNIÕES DE CONSELHOS DE GRUPO DISCIPLINAR 

 
 

 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
8.15 – 9.00      

9.00 – 9.45      

10.05 – 10.50      

10.50 – 11.35      

11.45 – 12.30      

12.30 – 13.15      

13.30 – 14.15      

14.25 – 15.10 INF  EF, 10º A 11º A  

15.10 – 15.55      

16.05 – 16.50 1º, 4º, 10ºB, 
11º B 

9º 5º, POR FRA  

16.50 – 17.35      
 
 

MAPA HORÁRIO DE REUNIÕES DE DEPARTAMENTOS 
 

 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
8.15 – 9.00      

9.00 – 9.45      

10.05 – 10.50      

10.50 – 11.35      

11.45 – 12.30      

12.30 – 13.15      

13.30 – 14.15      

14.25 – 15.10   EF   

15.10 – 15.55      

16.05 – 16.50 MAT E INF 
C. FIS. NAT 

 LP 
ARTES 

C.S HUMANAS 
L. ESTRANG. 

 

16.50 – 17.35      
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MAPA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS CLUBES 
 
 

 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
8.15 – 9.00      

9.00 – 9.45      

10.05 – 10.50      

10.50 – 11.35      

11.45 – 12.30      

12.30 – 13.15      

13.30 – 14.15      

14.25 – 15.10      

15.10 – 15.55      

16.05 – 16.50 Inglês 
Voleibol 

A. Interna 

Voleibol 
A. Interna 
Português 
C. Ciências 

Inglês Voleibol 
C. Ciências 

Artes 
Português 

A. Interna 

16.50 – 17.35 Inglês 
Voleibol 

Voleibol 
C. Ciências 
Português 

Inglês Voleibol 
C. Ciências 

Artes 
Português 

 

 
 

 
 

MAPA HORÁRIO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO 
 

 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
8.15 – 9.00      

9.00 – 9.45      

10.05 – 10.50      

10.50 – 11.35      

11.45 – 12.30      

12.30 – 13.15      

13.30 – 14.15      

14.25 – 15.10      

15.10 – 15.55      

16.05 – 16.50      

16.50 – 17.35      
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MAPA HORÁRIO DA BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 
 

 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
8.15 – 9.00      

9.00 – 9.45      

10.05 – 10.50      

10.50 – 11.35      

11.45 – 12.30      

12.30 – 13.15      

13.30 – 14.15      

14.25 – 15.10      

15.10 – 15.55      

16.05 – 16.50      

16.50 – 17.35      
 

 
 
 

2.  GESTÃO E PLANIFICAÇÃO ANUAL DOS PROGRAMAS 
 

Documentos em anexo 
 
 

3.  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
 

3.1. Gerais do ensino secundário 
 
 
Indicam-se seguidamente os aspectos considerados importantes para uma avaliação dos alunos que 
se pretende transparente, rigorosa, justa e adequada ao perfil de cada um: 
 
 

1. A avaliação incide sobre todo o trabalho desenvolvido pelo aluno, incluindo os seguintes 
elementos: 

 
• atitudes e comportamentos 
• trabalho realizado em aula: testes, relatórios, trabalhos de grupo, participação oral, 

apresentação de trabalhos e desempenho no trabalho das aulas práticas. 
• trabalho realizado fora da aula 

 
               2.  Sendo a Língua Portuguesa transversal a todas as disciplinas deverá existir uma 
preocupação pela correcção dos erros de morfologia e sintaxe sendo penalizadas as faltas a este 
nível.  
    3. Os testes e, se o grupo disciplinar assim o entender, os outros trabalhos escritos, devem 
ser classificados de forma quantitativa, com a indicação dos valores até às décimas. 
 
     4. A classificação de cada disciplina é expressa na escala de 0 a 20 e é da 
responsabilidade do conselho de turma reunido para avaliação dos alunos. 
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3.2. Gerais do 3º ciclo 
 
A avaliação das aprendizagens tem carácter formativo, contínuo, não podendo a avaliação de uma 
disciplina ser considerada fora do contexto das restantes frequentadas pelo aluno. Assim, o 
professor de cada disciplina é apenas portador de uma informação sobre o aproveitamento de cada 
aluno. 
 
A avaliação sumativa traduz-se num juízo globalizante sobre as competências, conteúdos, atitudes e 
valores do aluno, pelo que os professores terão em conta os seguintes aspectos: 
 
 - Respeito por toda a comunidade educativa 
 - Comportamento 
 - Pontualidade e assiduidade 
 - Organização do caderno diário 
 - Apresentação do material necessário 
 - Trabalhos de casa 
 - Trabalhos de grupo ou individuais 
 - Fichas de avaliação 
 - Iniciativa, criatividade, responsabilidade e autonomia 
 - Interesse e empenho pelas tarefas propostas 
 - Capacidade de comunicação oral e escrita, plástica e motora 
 - Hábitos de trabalho e persistência 
 - Aquisição de conhecimentos básicos nas diferentes disciplinas 
 - Participação organizada na aula 
 
O professor deve referir, na folha de teste, os conteúdos programáticos e as competências que o 
teste avalia, assim como indicar com clareza as aprendizagens não adquiridas pelo aluno. 
 
Os professores de cada área curricular disciplinar e não disciplinar devem assinalar e corrigir os 
erros ortográficos e as demais incorrecções na expressão linguistica. 
 
O resultado dos testes é expresso quantitativamente em percentagem. 
  
A classificação resultante do conselho de turma de avaliação numa escala de 1 a 5, deve traduzir o 
trabalho desenvolvido pelo aluno ao longo do ano tendo em conta a sua evolução.  
 
( atender ao documento enviado aos encarregados de educação ) 
 
 
 

3.3.  Específicos 
 

Cada disciplina tem critérios específicos, que todos os professores devem dar a conhecer aos 
alunos,  professores do Conselho de Turma e encarregados de educação, depois de aprovados pelo 
conselho pedagógico. 
 
Constam em pasta própria e na página da escola. 
 
 
 

3.4. Áreas Curriculares não Disciplinares 
 
Constam em pasta própria e na página da escola, e devem ser analisados junto dos alunos, depois 
de aprovados pelo conselho pedagógico. 
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3.5. Marcação de testes 
 

Os alunos não deverão ter mais do que três testes por semana e um por dia. Na impossibilidade de 
cumprir esta norma, os testes supervenientes devem ser marcados por acordo entre professores e 
alunos.  
 

 
 

3.6. Efeitos da avaliação sumativa nos 7º e 8º anos  
( revogado pelo Desp. Norm. Nº 1/2005 ) 

 
Decreto-Lei 6/2001 – Artº 14º - A evolução do processo educativo dos alunos no ensino básico 
assume uma lógica de ciclo. Em situações de não realização das aprendizagens definidas no 
PCT para um ano não terminal de ciclo que, fundamentadamente, comprometam o 
desenvolvimento das competências definidas, o CT poderá determinar a retenção do aluno no 
mesmo ano. Este deve identificar as aprendizagens não realizadas pelo aluno, que devem ser 
tomadas em consideração na elaboração do PCT da turma em que o referido aluno venha a ser 
integrado no ano escolar subsequente. 
 
Despacho Normativo nº 30/2001 – Artº 36º - A decisão de progressão do aluno ao ano de 
escolaridade seguinte é uma decisão pedagógica e deverá ser tomada sempre que o C. Turma 
considere, nos anos não terminais de ciclo, que as competências demonstradas pelo aluno, 
permitem o desenvolvimento das competências essenciais definidas para o final do respectivo 
ciclo. 
 
Circular nº 5/2001 de 6 de Novembro e circular nº 5/2003 de 1 de Agosto – Progressão e 
retenção em anos não terminais de ciclo: decorre do artº 36º que uma decisão de retenção num 
ano não terminal não deve ser tomada pelo facto de o aluno não ter realizado as aprendizagens 
essenciais previstas para esse ano, mas sim quando o seu atraso é tal que não é possível a 
realização daquelas aprendizagens até ao final do ciclo, mesmo com eventuais medidas de 
apoio. De acordo com estes critérios gerais, a definição de critérios específicos compete à 
escola. A decisão de progressão ou de retenção é sempre uma decisão pedagógica e exige uma 
ponderação por parte do CT. 
 
Nestes pressupostos o Conselho Pedagógico definiu os seguintes critérios específicos de 
progressão/ retenção: 
 

7º ano 
 
 

Disciplinas com nível inferior a 3 Efeitos 
L. Portuguesa + 1 Progride 
Matemática + 1 Progride 
L. Portuguesa + 2 Não progride 

       Matemática + 2 Não progride 
       3 outras disciplinas  Progride 

 
 
A  Área de Projecto não é considerada para efeitos de progressão/retenção. 
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8º ano 
 
 

Disciplinas com nível inferior a 3 Efeitos 
L. Portuguesa + 1 (excepto Mat) Progride 
Matemática + 1 ( excepto LP) Progride 
L. Portuguesa + 2 Não progride 

       Matemática + 2 Não progride 
       L. Portuguesa + Matemática Não progride 
       3 outras disciplinas  Progride 

 
 
A  Área de Projecto não é considerada para efeitos de progressão/retenção. 
 

 
 
Relativamente aos alunos em risco de retenção, o DT deverá convocar os respectivos E. Educação 
para uma reunião em Junho afim de ser ouvido quanto a uma possível manutenção do seu 
educando no mesmo ano de escolaridade. O DT deve registar o parecer do E. Educação e os 
fundamentos respectivos. Este registo será apresentado em reunião do CT, constituindo mais um 
dado para a avaliação global do aluno. 
A decisão de progressão deve ser tomada por 75% dos membros que integram o CT de avaliação e 
devidamente fundamentada. 
Em situação de retenção, compete ao CT elaborar um relatório analítico que identifiue as 
aprendizagens não realizadas pelo aluno, as quais dvem ser tomadas em consideração na 
elaboração do projecto curricular de turma em que o referido aluno venha a ser integrado no ano 
lectivo subsequente – artº 43º do Desp. Norm. Nº 30/2001.  
O CT deverá preencher, no momento da reunião, o documento criado para o efeito. 
 
 
 

3.7. Critérios de promoção entre o 3º ciclo e o ensino secundário 
 

 
Documento em anexo. 
 
 
 
 
4.  Finalidades dos Clubes e Projectos de Desenvolvimento Educativo 

 
Documentos em anexo. 

 
 


