
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 



Sabendo que os anexos são uma parte integrante de um trabalho, é fundamental que 

estes venham em reciprocidade com os restantes documentos. A designação mais 

comum de anexos refere a estes como: “…o conjunto de documentos que, produzidos 

ou não pelo autor, surgem após o texto para introduzirem informação complementar ou 

afim ao assunto abordado”1. Devem ser rejeitados para anexos os desenvolvimentos 

extensos, cuja introdução directa no texto vá distrair o leitor do ponto principal que 

esteja a ser tratado no capítulo em referência.  

Em relação ao meu relatório de estágio, optei por fazer um índice dos anexos que 

utilizei de modo a permitir uma melhor compreensão dos documentos referidos, não só 

no corpo do trabalho, mas também no próprio anexo I. Reflexões semanais.  

Porém, e antes de enumerar os anexos, considero importante destacar a sua 

organização. Tendo em conta o desenrolar do estágio e todas as situações decorrentes do 

mesmo, considerei pertinente “abrir” os seguintes “capítulos”  

 

Geral 

Pré-Escolar 

Controlo da organização do ano lectivo da amostra de escolas da área de jurisdição 

da DRELVT 

Preparação do processo relativo às Provas de Aferição e dos Exames Finais 

Nacionais 

Preparação do processo de constituição de turmas de Percursos Curriculares 

Alternativos (PCA), ao abrigo do Despacho Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro 

Avaliação 

Legislação  

 

 

 

 

                                                 
1 IPV- Instituto Politécnico de Viseu, ESTV - Escola Superior de Tecnologia de Viseu e Departamento de 

Informática (2005). Relatório de Projecto/Estágio. Normas e Orientações. Consultado no dia 23 de 

Janeiro de 2005 através de 

http://66.102.9.104/search?q=cache:Q_PrNRIFaXAJ:www.estv.ipv.pt/dep/di/projecto/anexos/Normas_v8

_1_3.pdf+%22designa%C3%A7%C3%A3o+anexos%22&hl=pt-PT&lr=lang_pt  

 



Deste modo, os anexos utilizados foram os seguintes: 

 

Anexado ao Relatório de Estágio: 

Geral 

I. Reflexões semanais 

II. Fotocópia da carta do professor Domingos Fernandes a solicitar autorização 

para que a aluna Ana Carina Simão de Sousa possa efectuar um estágio de 

natureza profissional na DRELVT (a fotocópia anexada já possui a resposta 

do Dr. João Barbosa, designando a Dra. Ana Paula como orientadora do 

estágio) 

III. Fotocópia da Informação-Proposta, redigida pela Dra. Ana Paula, a solicitar 

que a aluna em questão possa efectuar um estágio de natureza profissional na 

DRELVT 

IV. O meu projecto de intervenção e de formação no local de estágio – DRELVT 

V. Fotocópia do Plano de Estágio elaborado pela Dra. Ana Paula 

VI. Fotocópia da justificação de falta – do dia 16 a 21 de Novembro de 2007 

VII. Fotocópia da justificação de falta – do dia 23 de Novembro de 2007 

VIII. Fotocópia da justificação de falta – do dia 17 de Março de 2008 

IX. Fotocópia do Certificado de presença no “Encontro temático – Educação 

Especial” 

X. Diferenças entre os cursos tecnológicos, artísticos especializados, 

profissionais e científico-humanísticos ministrados no Ensino Secundário 

XI. Número e data das Informações-Proposta redigidas no decorrer do estágio 

 

 Pré-Escolar 

XII. Educação Pré-Escolar – Proposta de resolução de problemas identificados a 

nível normativo, redigido pela DGIDC 

 

Controlo da organização do ano lectivo da amostra de escolas da área de jurisdição 

da DRELVT 

XIII.  Registo das desconformidades averiguadas e reportadas pela IGE na 

amostra das escolas seleccionadas na área de jurisdição da DRELVT 

XIV.  Mapa para consulta do último destino do processo 

XV.  Mapa para consulta do último destino do processo com tópicos de análise 



XVI. Mapa para consulta de Informações-Proposta para Despacho e de Ofícios 

enviados 

XVII. Mapa para consulta de Informações-Proposta/Despachos/Ofícios 

XVIII. Mapa para consulta de Informações-Proposta/Despachos/Ofícios com a data 

de recepção da Ficha de Desconformidade 

XIX.  Mapa para confirmação de documentos 

XX.  Gestão de Documentos 

 

Preparação do processo relativo às Provas de Aferição e dos Exames Finais 

Nacionais 

XXI.  Memorando 1 (redigido sem qualquer orientações, quer de formatação, quer 

de conteúdo) 

XXII.  Memorando 2 (após verificação do Dr. Francisco) 

XXIII.  Memorando 3 (após verificação da Dra. Susana) 

XXIV.  Memorando 4 – Memorando final. 

 

Preparação do processo de constituição de turmas de Percursos Curriculares 

Alternativos (PCA), ao abrigo do Despacho Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro 

XXV. Ofício Circular n.º 11, datado de 28.04.2008, cujo assunto se reporta a 

Projecto de constituição de turmas com aplicação de percurso curricular 

alternativo no âmbito do Despacho Normativo nº1/2006, de 6 de Janeiro 

XXVI. E-mail a dirigir às escolas, no sentido de complementar a informação 

veiculada pelo Ofício Circular para a abertura das candidaturas para 

constituição de turmas de PCA’s 

XXVII. Formulário de candidatura antigo 

XXVIII.  Formulário de candidatura novo (com as alterações introduzidas pela 

estagiária) 

XXIX. Mapa para consultar a entrada das Candidaturas de Percursos Curriculares 

Alternativos 2008/2009 

 

Avaliação 

XXX. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pela Dra. Ana Paula Monteiro 



XXXI. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pela Dra. Alda Albuquerque 

XXXII. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pelo Dr. António Vidal 

XXXIII. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pelo Dr. Francisco Belles 

XXXIV. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pela Dra. Paula Josefa Oliveira 

XXXV. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pela Dra. Susana Gomes 

 

Legislação  

XXXVI. Legislação – tarefa requerida pela Dra. Ana Paula 

XXXVII. Legislação – tarefa da autonomia da aluna (1ª tabela) 

XXXVIII. Feedback da Dra. Ana Paula ao anexo XXXVII. 

XXXIX. Legislação – com as alterações preconizadas pela Dra. Ana Paula (2ª tabela) 

XL. Legislação – tarefa da autonomia da aluna (3ª tabela) 

XLI. Legislação utilizada na ECA – tarefa solicitada pela Dra. Ana Paula 

XLII. Legislação utilizada na ECA – tarefa da autonomia da aluna (4ª tabela) 

XLIII. Legislação utilizada na EMISE – tarefa da autonomia da aluna (1ª tabela) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geral 

 

 



Geral 

 

I. Reflexões semanais 

 

II. Fotocópia da carta do professor Domingos Fernandes a solicitar autorização 

para que a aluna Ana Carina Simão de Sousa possa efectuar um estágio de 

natureza profissional na DRELVT (a fotocópia anexada já possui a resposta 

do Dr. João Barbosa, designando a Dra. Ana Paula como orientadora do 

estágio) 

 

III. Fotocópia da Informação-Proposta, redigida pela Dra. Ana Paula, a solicitar 

que a aluna em questão possa efectuar um estágio de natureza profissional na 

DRELVT 

 

IV. O meu projecto de intervenção e de formação no local de estágio – DRELVT 

 

V. Fotocópia do Plano de Estágio elaborado pela Dra. Ana Paula 

 

VI. Fotocópia da justificação de falta – do dia 16 a 21 de Novembro de 2007 

 

VII. Fotocópia da justificação de falta – do dia 23 de Novembro de 2007 

 

VIII. Fotocópia da justificação de falta – do dia 17 de Março de 2008 

 

IX. Fotocópia do Certificado de presença no “Encontro temático – Educação 

Especial” 

 

X. Diferenças entre os cursos tecnológicos, artísticos especializados, 

profissionais e científico-humanísticos ministrados no Ensino Secundário 

 

XI. Número e data das Informações-Proposta redigidas no decorrer do estágio 

 
 



I. Reflexões Semanais 

 

Para uma melhor compreensão deste primeiro anexo, é importante destacar que o 

mesmo está dividido nas seguintes partes: 

• Introdução          

• Reflexões Semanais         

1º Mês: Outubro         

Dia 19 de Outubro de 2007 

1ª Semana: do dia 22 de Outubro ao dia 26 de Outubro de 2007  

2ª Semana: do dia 29 de Outubro ao dia 02 de Novembro de 2007  

2º Mês: Novembro 

3ª Semana: do dia 05 de Novembro ao dia 09 de Novembro de 2007  

4ª Semana: do dia 12 de Novembro ao dia 16 de Novembro de 2007  

5ª Semana: do dia 19 de Novembro ao dia 23 de Novembro de 2007  

6ª Semana: do dia 26 de Novembro ao dia 30 de Novembro de 2007  

3º Mês: Dezembro 

7ª e 8ª Semana: do dia 03 De Dezembro até ao dia 14 de Dezembro de 

2007  

4º Mês: Janeiro 

9ª Semana: do dia 07 de Janeiro até ao dia 11 de Janeiro de 2008 

10ª e 11ª Semana: do dia 14 de Janeiro até ao dia 25 de Janeiro de 2008  

12ª e 13ª Semana: do dia 28 de Janeiro até ao dia 08 de Fevereiro de 

2008  

5º Mês: Fevereiro 

14ª Semana: do dia 11 de Fevereiro até ao dia 15 de Fevereiro de 2008  

15ª Semana: do dia 18 de Fevereiro até ao dia 22 de Fevereiro de 2008  

16ª e 17ª Semanas: do dia 25 de Fevereiro até ao dia 08 de Março de 

2008  

6º Mês: Março 

18ª Semana: do dia 10 de Março de 2008 até ao dia 14 de Março de 2008  

19ª Semana: do dia 17 de Março de 2008 até ao dia 19 de Março de 2008 

20ª e 21ª Semanas: do dia 25 de Março de 2008 até ao dia 04 de Abril de 

2008 



7º Mês: Abril 

22ª Semana: do dia 07 de Abril até ao dia 11 de Abril de 2008 

23ª e 24ª Semanas: do dia 14 de Abril de 2008 até ao dia 24 de Abril de 

2008 

25ª Semana: do dia 28 de Abril de 2008 até ao dia 02 de Maio 

8º Mês: Maio 

26ª e 27ª Semanas: do dia 05 de Maio de 2008 até ao dia 16 de Maio 

28ª Semana: do dia 19 de Maio de 2008 até ao dia 23 de Maio de 2008 

9º Mês: Junho 

31ª, 32ª e 33ª Semanas: do dia 09 de Junho até ao dia 27 de Junho de 

2008 



Introdução  

Para Luzuriaga (s.d., p.2)2 “educação sem pedagogia, sem reflexão metódica, seria 

pura actividade mecânica, mera rotina”. Na opinião de Ribas (s.d., p.95, citado por 

Alcantara, 2002, p.5)3 “a reflexão permite entender a prática como fonte de 

conhecimento e meio de construir a competência…, redimensionando a acepção do 

trabalho…, buscando a unidade teoria-prática e evitando a fragmentação da acção…”.  

Na verdade, o conhecimento não poderá representar nada se não o soubermos 

utilizar, adequadamente, nas diferentes situações da vida pessoal e profissional. É 

necessário utilizá-lo de forma competente de modo a obter resultados positivos e 

produtivos, tanto para o próprio, como para a sociedade em que o mesmo se insere. 

Deste modo, a construção de competências no sujeito resulta de um processo de acção e 

de reflexão contínua. 

É tendo em conta o supracitado que decidi realizar reflexões semanais durante a 

minha estada no local de estágio. Estas estão organizadas por meses (desde do mês de 

Outubro até ao mês de Junho) e são antecedidas por um quadro que mencionará 

algumas informações gerais sobre as reflexões inerentes a esse mesmo mês. Porém, 

como será perceptível, nem todos os meses finalizam com os dias desse mesmo mês, 

finalizando, antes, com os dias do mês seguinte. 

É importante realçar que a primeira reflexão é relativa a apenas um dia, mais 

especificamente o dia 19 de Outubro de 2007. 

Apesar deste ser o primeiro anexo, o mesmo é constituído e organizado do seguinte 

modo:  

� Índice, onde enunciarei de forma organizada os meses e as semanas a reflectir e 

apresentarei a organização do anexo em questão; 

� Introdução, onde farei uma breve apresentação do assunto a tratar nas páginas 

subsequentes; 

� Reflexão semanais, onde irei desenvolver as diversas reflexões. 

Para além do citado anteriormente, é importante referir que alguns dos anexos 

enunciados neste anexo I. são comuns ao relatório de estágio. Os critérios de 

organização dos mesmos foram expressos previamente.   

                                                 
2Luzuriaga, L, (s/d). História da Educação e da Pedagogia, Actualidades Pedagógicas. Companhia Editorial 
Nacional, 59. 
3Alcantara, M. A. (2002). Serviço de Orientação Pedagógica Institucional. São Paulo: Centro Universitário Belas 
Artes de São Paulo. Consultado no dia 09 de Junho de 2007 através de 
http://www.belasartes.br/inst/estudos/estudo_4.doc 



Reflexões semanais 

1º Mês: Outubro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Informações gerais sobre as reflexões: 

 

� Inserção da aluna no local de estágio; 

 

� Breve caracterização do local de estágio: Direcção Regional de Educação de 

Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT); 

 

� Breve caracterização da equipa onde a aluna foi inserida: Equipa de 

Currículo e Avaliação (ECA) - pertencente à Direcção de Serviços de Apoio 

Pedagógico e Organização Escolar (DSAPOE); 

 

� Contextualização da intervenção da aluna; 

 

� Início da actividade “Controlo da Organização do Ano Lectivo da amostra 

de escolas da área de jurisdição da DRELVT”; 

 

� Percepção dos procedimentos e diligências específicos do serviço – ECA; 

 

� Sentimentos despertados durante os primeiros dias de estágio. 



Dia 19 de Outubro de 2007 

 
A Educação é um domínio que ganha cada vez maior relevância na nossa sociedade, 

quer na definição da sua identidade, quer no seu desenvolvimento. Transformou-se, 

progressivamente, numa ambição e numa preocupação colectiva que apela para a 

intervenção de todos os implicados na mesma. Uma intervenção expressa através de 

novos projectos que exigem reflexão, investigação e sistematização, impulsionados pelo 

sonho de uma Educação de melhor qualidade.  

Por sua vez, a licenciatura em Ciências da Educação é um possível veículo desse 

sonho. Esta pretende dar uma sólida formação no campo das ciências sociais e das 

disciplinas fundamentais para um olhar científico sobre as instituições de educação e de 

formação e sobre o complexo processo de ensino – aprendizagem.  

O Curso de Mestrado em Ciências da Educação, da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, pretende oferecer uma formação 

especializada em Ciências da Educação que corresponda a duas finalidades 

fundamentais: 

� Desenvolvimento do conhecimento científico no domínio das Ciências da 

Educação em geral e numa área de especialização; 

� Contribuição para o desenvolvimento aprofundado das competências 

adquiridas nos cursos de 1.º Ciclo ou em percurso escolar e profissional 

anterior, no domínio da investigação e do exercício profissional. 

Nesta sequência de ideias, o mestrado em Ciências da Educação, na área de 

especialização em “Avaliação em Educação” em particular, pretende que os seus 

mestrandos adquiram, mobilizem e integrem conhecimentos que fundamentem e 

orientem o desenvolvimento de estudos de avaliação numa diversidade de contextos 

académicos e profissionais, analisando criticamente estudos de avaliação presentes num 

alargado leque de situações académicas. 

Neste sentido, e com o objectivo de realizar um estágio de natureza profissional, fui 

integrada na Equipa de Currículo e Avaliação pertencente à Direcção de Serviços de 

Apoio Pedagógico e Organização Escolar, a desempenhar as suas funções na Direcção 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo4.  

                                                 
4As actividades da DRELVT visam essencialmente o apoio às instituições escolares nas suas vertentes pedagógicas, 
de gestão escolar, de recursos materiais, de apoios sócio-educativos, assim como na sua inserção no meio social 
envolvente e no relacionamento com as autarquias. 



Confesso que esta oportunidade de estágio pareceu-me bastante aliciante, não só 

porque poderei perceber como é trabalhar num dos serviços do Ministério da Educação, 

como também tenho a possibilidade de trabalhar numa área curricular em crescente 

expansão – a avaliação.  

Deste modo, e de forma a perceber que tipo de intervenção poderia realizar no local 

de estágio, sentiu-se a necessidade de efectuar uma reunião com um elemento da equipa 

supracitada. Essa mesma reunião foi efectuada no dia de hoje, às 10horas, com a Dra. 

Ana Paula Monteiro (coordenadora da equipa em questão) nas instalações da DRELVT, 

localizada fisicamente na Praça de Alvalade.  

Após conhecer, rapidamente, o local de estágio, nomeadamente o andar onde 

desempenharei as minhas funções enquanto estagiária, dirigimo-nos finalmente à sala 

de reuniões. 

Já na sala de reuniões, e após as cordiais apresentações, eu e a Dra. Ana Paula 

Monteiro abordámos diversos assuntos, dos quais destaco os seguintes: 

• Apresentação, por parte da Dra. Ana Paula, da própria, da instituição, da direcção e 

da equipa onde integrarei; 

• Preocupação, por parte da Dra. Ana Paula, em perceber os objectivos do estágio (de 

forma a proporcionar e direccionar a aluna a um profícuo desenvolvimento do 

mesmo), assim como dos produtos e datas dos mesmos; 

• Apresentação, por parte da aluna, da própria e dos objectivos relativamente ao 

estágio, especificando a sua vontade em integrar em actividades relacionadas com a 

avaliação das escolas ou das aprendizagens; 

• Enunciação de algumas actividades5 realizadas pela Equipa de Currículo e 

Avaliação. Estas dividem-se entre “actividades de rotina do escritório” (atendimento 

e esclarecimento ao público em geral e a outros agentes educativos em específico 

acerca dos problemas/questões relacionadas com as medidas de política educativa); 

“actividades sazonais” (como por exemplo a resolução de problemas provenientes 

do inicio do ano lectivo ou a preparação de todo o staff antecedente à época de 

exames) e “actividades executadas em parceria com outros órgãos e serviços de 

administração”. É importante realçar que as diversas actividades contemplam o Pré-

Escolar (PE), os diversos ciclos do Ensino Básico (EB) e o Secundário do ensino 

público ou privado. 

                                                 
5 Para uma percepção mais concisa das actividades executadas pela ECA verifique, por favor, o Capítulo II – 
Caracterizar para conhecer…  



Neste sentido, no que diz respeito à responsabilidade da DRELVT relativamente às 

actividades relacionadas com a avaliação das escolas é bastante reduzida, sendo 

mesmo pontual (a Inspecção-Geral da Educação (IGE) detém a responsabilidade de 

avaliar as escolas). Pelo contrário, a avaliação das aprendizagens, numa perspectiva 

informativa e esclarecedora, já é da competência da DRELVT; 

• Contextualização da intervenção da aluna nos próximos dias. Deste modo, numa 1ª 

fase a intervenção prevista para a estagiária consistirá na organização de um 

conjunto de material necessário ao sadio desenvolvimento do estágio. Para tal 

deverá pesquisar os diversos normativos legais essenciais às diferentes áreas. Por 

opção, escolhi iniciar o meu trabalho ao nível do PE. 

No seguimento do supramencionado, a Dra. Ana Paula referiu que no decorrer do 

mês de Novembro de 2007 realizar-se-ão diversas reuniões com o intuito de discutir 

o documento intitulado de “Educação Pré-Escolar – Proposta de resolução de 

problemas identificados a nível normativo” (anexo XII), produzido pela Direcção 

Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC) com o objectivo de 

tentar implementar uma reforma no PE. Como é previsível a aluna irá participar, não 

só nas reuniões referenciadas anteriormente, mas também em outras de diferente 

índole; 

• Indagação, por parte da Dra. Ana Paula, acerca das suas funções como orientadora 

do estágio. A esta questão a aluna esclareceu a necessidade da redacção de um plano 

de estágio6; 

• Relativamente aos documentos a integrar no relatório final de estágio, a aluna 

solicitou à orientadora de estágio que os lesse e os corrigisse de modo a não fornecer 

informações deturpadas (neste contexto é importante destacar a importância de se 

construir o dito relatório diariamente); 

• Indicação de um possível horário de estágio. Paralelamente ao horário a 

desempenhar pelos trabalhadores desta instituição, a prestação da aluna poderia 

contemplar 7 horas de trabalho com 1 hora para almoço, diariamente. Todavia, este 

não ficou decidido, assim como também não ficou decidido a duração do mesmo.  

  

                                                 
6 Anexo V: Fotocópia do Plano de estágio elaborado pela Dra. Ana Paula. 



Na fase final da reunião, a Dra. Ana Paula disponibilizou todo o apoio necessário a 

um magnífico desenvolvimento do estágio, procedendo, seguidamente, à troca de 

contactos.  

Não posso deixar de salientar o evidente nervosismo e ansiedade que senti durante 

todo o tempo em que permaneci no futuro local de estágio, nem as dificuldades que 

senti para compreender a totalidade das informações cedidas na reunião, assim como a 

minha intervenção no mesmo. Porém, a “ansiedade é uma característica biológica do ser 

humano, que antecede momentos de medo, perigo ou de tensão, marcada por sensações 

corporais desagradáveis, tais como uma sensação de vazio no estômago, o coração bate 

rápido, nervosismo, aperto no tórax e transpiração”7.  

Penso que, actualmente, tenho um enorme desafio: descobrir e explorar, mais 

minuciosamente, todo um conjunto de temas referente à avaliação. Deste modo, ao 

longo do estágio, espero, efectivamente, adquirir novos conhecimentos e colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos anteriormente, assim como aprender novas práticas 

que me ajudarão como Técnica de Educação.  

A vontade de trabalho é o principal trunfo da minha geração. Em Portugal, a infeliz 

expressão "geração rasca" ou a resposta pouco edificante de "geração à rasca" criaram 

uma infindável série de equívocos e posições apressadas, pouco esclarecedoras para a 

resolução das inevitáveis contradições da juventude. Sabemos que são, pelo contrário, a 

imprevisibilidade e a diversidade que caracterizam o momento actual e que, se há 

qualquer coisa de certo é, justamente, a possibilidade de não podermos falar de "uma" 

juventude. Os processos heterogéneos de transição para a idade adulta, a pluralidade das 

relações afectivas, a mudança da relação com os pais no sentido de uma maior 

aproximação entre gerações, a escassez e precariedade do mercado de trabalho juvenil, 

são exemplos das grandes mudanças actuais, mais visíveis certamente no século XXI. A 

adolescência será cada vez mais multifacetada e novas organizações familiares muito 

diversificadas substituirão, em muitos casos, a família nuclear tradicional. 

João Teixeira Lopes em entrevista "A Página" para falar do seu livro "Tristes 

Escolas" possui uma postura bastante interessante relativamente à geração “rasca”:  

 

eu não acredito na existência de uma geração; penso, isso sim, que existem 

processos altamente diferenciados de procura de autonomia e identidade, 

                                                 
7 Ansiedade. Consultado no dia 31 de Outubro de 2006 através de http://pt.wikipedia.org/wiki/Nervosismo 



diferenciados consoante a origem social, o sexo, etc. Este é um aspecto. Outro 

é que ser jovem é uma espécie de estatuto híbrido8.  

 

1ª Semana: do dia 22 de Outubro ao dia 26 de Outubro de 2007  

 
Antes de iniciar esta reflexão gostaria de justificar a razão de elaborar reflexões 

semanais em detrimento de reflexões diárias. Na realidade o elevado fluxo de trabalho, 

quer ao nível do estágio, quer ao nível pessoal, assim como a escassez de tempo 

provocada pela excessiva carga laboral, foram as principais razões da minha opção. No 

entanto, farei, em todas as reflexões, um registo pormenorizado das actividades 

produzidas, tal como de toda a panóplia de aprendizagens e sentimentos que emergiram 

no decorrer da semana.  

 

O dia 22 de Outubro de 2007 foi, oficialmente, o meu primeiro dia de estágio. Após 

uma manhã de trânsito bastante conturbada, dirigi-me à DRELVT com a finalidade de 

começar já a trabalhar. Porém, e antes de iniciar as minhas funções, tive a oportunidade 

de visitar o 8.º andar das instalações da DRELVT e conhecer os restantes elementos que 

compõem a Direcção de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização Escolar. 

Durante a visita, a Dra. Ana Paula teve o cuidado de explicar a razão do estágio, 

assim como explicitar o tipo de prestação que irei cumprir. Confesso que foi 

interessantíssimo e bastante agradável conhecer tantas pessoas que me poderão ajudar 

neste novo mundo! Contudo, não poderia alongar esta reflexão sem primeiro mencionar 

o nome dos elementos da equipa onde, futuramente, serei inserida: 

o Dra. Ana Paula Monteiro (coordenadora da Equipa de Currículo e Avaliação) 

o Dr. Francisco Belles 

o Dra. Paula Josefa Oliveira 

o Dra. Susana Gomes 

o Dra. Alda Albuquerque 

o Dr. António Vidal 

 

Após as calorosas apresentações iniciei as minhas funções, mais especificamente, a 

análise dos documentos cedidos pela Dra. Ana Paula. Estes dividem-se entre: 

                                                 
8 Entrevista a João Teixeira Lopes. Consultado no dia 31 de Outubro de 2006 através de 
http://www.apagina.pt/arquivo/Artigo.asp?ID=219 



• “Educação Pré-Escolar – Proposta de resolução de problemas identificados a nível 

normativo”; 

• Decreto-lei n.º 213/2006, 27.10 - Lei Orgânica do Ministério da Educação 

• Decreto Regulamentar n.º 31/2007, 29.03 - Lei Orgânica da Direcção Regional de 

Educação 

• Portaria n.º 364/2007, 30.03 - Lei Orgânica da Direcção Regional de Educação de 

Lisboa e Vale do Tejo 

• Despacho n.º 16796/2005 (2ª Série), 03.08 - Competências do Sr. Director Regional 

de Educação 

• Despacho n.º 9778/2006 (2ª Série), 04.05 - Delegação de competências no 

Presidentes do Conselho Executivo 

• Despacho n.º 23731/2006, 21.11 - 2ª Delegação de competências no Presidentes do 

Conselho Executivo 

• Lei n.º 30/2002, 20.12 - Estatuto do aluno do ensino não superior 

• Lei n.º 35/2004, 29.07 - Estatuto trabalhador-estudante 

• Ministério da Educação. Departamento da Educação Básica (2001). Reorganização 

Curricular do Ensino Básico 1. Decreto-lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro. Princípios 

sobre o currículo e a avaliação. Medidas da reorganização curricular. Implicações 

na organização pedagógica das escolas. 

Tal como expus na reflexão anterior, optei por iniciar a minha leitura do documento 

designado por “Educação Pré-Escolar – Proposta de resolução de problemas 

identificados a nível normativo”9 redigido pela DGIDC. Paralelamente à leitura do 

documento citado, e uma vez que no decorrer do mesmo havia referência a diversos 

normativos legais completamente desconhecidos para mim, iniciei, ainda, uma pesquisa 

pormenorizada dos diferentes diplomas. Das pesquisas efectuadas resultaram a 

aquisição dos seguintes documentos: 

• Ministério da Educação. Departamento da Educação Básica. Núcleo de educação 

Pré-Escolar (1997). Legislação.  

• Lei n.º 46/86, 14.10- Lei de Bases do Sistema Educativo - Estabelece o Quadro 

Geral do Sistema Educativo. 

                                                 
9 Relativamente a este documento é importante destacar que o mesmo é um documento de trabalho e, como tal, não 
possui um carácter público. 



•  Decreto-Lei n.º 115-A/98, 04.05 - Regime de autonomia, administração e gestão 

dos estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 

• Decreto-Lei n.º 542/79, 31.12- Estatuto do Jardim-de-infância (JI) do sistema 

público de Educação PE 

• Decreto-Lei n.º 147/97, 11.06 - Lei Quadro da Educação PE 

• Lei n.º 5/97, 10.02 - Ordenamento Jurídico da Educação PE 

• Despacho n.º 5220/97, 04.08 - Orientações Curriculares para PE  

• Despacho n.º 8493/2004, 27.04- Critérios para seleccionar a entrada das crianças 

no JI (rede pública) 

• Decreto-Lei n.º 553/80, 21.11 - Define o estatuto do ensino particular e 

cooperativo 

• Decreto-Lei n.º 6/2001, 18.01 - Estabelece os princípios orientadores de 

organização, gestão e avaliação curricular do EB 

• Despacho n.º 12591/2006, 16.06 - Normas a observar no período de 

funcionamento para PE e 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Relativamente à execução da tarefa requerida, tenho de confessar que a análise do 

texto facultado tornou-se, em alguns momentos, complicada uma vez que não estava 

preparada para compreender algumas temáticas específicas e com um carácter tão 

técnico. Contudo, após algumas pesquisas e algum trabalho de casa, consegui 

percepcionar o teor do texto em questão. As pesquisas efectuadas serão, de certeza, uma 

mais valia para os próximos dias, uma vez que esta tarefa prolongar-se-á no tempo.  

Não querendo tornar-me exaustiva e/ou cansativa, e após um olhar, ainda, mais 

crítico, é possível aferir que a organização e a informação redigida no texto é bastante 

confusa e repetitiva. 

Mais uma vez, tenho de admitir que a importância da pesquisa aparece em todo 

processo educativo como um princípio educativo, tornando-se num instrumento 

emancipatório. Tendo em conta o descrito, é de extrema importância que a educação e, 

consequentemente, a escola não (re)caia na condição de instrução, transmissão e 

reprodução, mas surja como ambiente de instrução criativa.  

Porém, e após despender bastante tempo com a leitura e análise dos documentos 

relativos a esta tarefa, as reuniões de debate sobre o documento de trabalho, 



referenciado anteriormente, que efectuar-se-iam durante o próximo mês de Novembro, 

foram desmarcadas e sem nova data agendada. 

Com a anulação da reunião acerca do documento citado, iniciei uma outra tarefa. 

Esta consistia na construção e preenchimento de uma tabela10 onde se encontram 

registadas as desconformidades averiguadas e reportadas pela Inspecção-Geral da 

Educação (IGE)11 na amostra das escolas seleccionadas na área de jurisdição da 

DRELVT. 

A IGE12 é o organismo de controlo da educação pré-escolar, básica e secundária. 

Neste sentido, o seu trabalho baseia-se na qualidade, na equidade e na justiça na 

Educação. Por conseguinte, acompanhar, controlar, aferir e auditar os estabelecimentos 

de ensino das redes públicas, privada, cooperativa e solidária e as escolas europeias, 

tendo em vista garantir a confiança social na Educação e informar os decisores políticos 

e a opinião pública, são os seus objectivos.  

 

As actividades de Controlo têm por finalidade verificar a conformidade legal 

do funcionamento das unidades organizacionais ou de segmentos do sistema 

educativo e identificar factores condicionantes da sua eficiência e da sua 

eficácia, considerando os meios disponíveis e os serviços prestados. Para o 

efeito, a IGE elabora e aplica, regularmente, instrumentos de observação e de 

recolha de informação, sob a forma de roteiros e questionários. 

As actividades de controlo sistemático, bem como outras de intervenção 

selectiva e estratégica,  conjugadas com acções de acompanhamento da 

execução das recomendações, são parte do dispositivo de monitorização do 

sistema educativo da responsabilidade da IGE (Inspecção-Geral da 

Educação)13. 

 

Tendo em vista induzir boas práticas de gestão dos recursos humanos, materiais e 

financeiros, e ainda prevenir desperdícios, a IGE realiza todos os anos, entre Julho e 

Agosto e depois entre Setembro e Novembro, uma acção de controlo da Organização 

do Ano Lectivo, com os seguintes objectivos: 

                                                 
10 Tarefa iniciada no dia 24 de Outubro de 2007. 
11 Consultar o anexo XIII: Registo das desconformidades averiguadas e reportadas pela IGE na amostra das escolas 
seleccionadas na área de jurisdição da DRELVT. Relativamente a este anexo, é necessário realçar que o mesmo se 
encontra codificado de modo a permitir a confidencialidade dos dados.  
12 Para mais informações consultar o seguinte site: http://www.ige.min-edu.pt/%5FPT/.  
13 Inspecção-Geral da Educação. Consultado no dia 15 de Novembro de 2007 através de http://www.ige.min-
edu.pt/%5FPT/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/01 



• Analisar a organização das unidades de gestão, numa perspectiva de equidade do 

serviço público de educação;  

• Verificar a conformidade normativa na organização, na gestão e na eficácia do 

sistema escolar;  

• Avaliar o grau de racionalidade e a eficácia na gestão dos recursos humanos 

disponíveis;  

• Garantir boas práticas de gestão de recursos. 

Para o efeito, todas as escolas/agrupamentos preenchem os mapas de turmas e os 

mapas de distribuição de serviço docente, conforme o nível e os ciclos de educação e 

ensino que leccionam. Estes mapas são depois recolhidos pelos inspectores aquando da 

sua visita à unidade de gestão. Posteriormente, a equipa inspectiva elabora uma ficha de 

comunicação de situações de desconformidade que é, depois, enviada à correspondente 

DRE e às respectivas escolas. A partir da informação intrínseca às fichas de 

desconformidades direccionadas à DRELVT construí a tabela mencionada previamente.  

 

Em 2007, a intervenção da IGE envolveu uma amostra de 288 unidades de gestão, 

104 no Norte, 60 no Centro, 80 em Lisboa, 24 no Alentejo e 20 no Algarve. 

No seguimento desta actividade, realizou-se uma reunião, no passado dia 25 de 

Outubro de 2007, onde estiveram presentes os seguintes intervenientes: 

o Dra. Ana Paula Monteiro 

o Dr. Francisco Belles 

o Dra. Guilhermina Morais 

o Dr. Fernando Mendes 

o Ana Sousa 

 

A reunião citada tinha como intuito resolver questões, tais como:  

1. Procedimentos a utilizar na resolução da actividade; 

2. Tipo de Informação-Proposta a apresentar;  

3. Data das próximas reuniões.  

 

Quanto às questões antecedentes ficou decidido o seguinte: 



1. Enviar às escolas um e-mail a solicitar a justificação das mesmas acerca das 

divergências apontadas pela IGE, requerendo os documentos necessários à validação 

da alegação proposta. O e-mail em contenda apresentará a seguinte informação: 

 

Exmo. (a) Sr.(a)  

Presidente do Conselho Executivo  

 

   Solicitam-se os bons ofícios de V. Exa. no sentido de prestar os 

esclarecimentos que entender por convenientes, a esta Direcção  Regional de Educação, 

com a maior brevidade possível, sobre o assunto referenciado em epígrafe. 

   Mais se informa que segue em anexo o ficheiro em que se encontram 

registadas as desconformidades averiguadas.  

   Para qualquer esclarecimento adicional deverá V. Exa. utilizar o 

endereço electrónico: http://drel-0/drel24/  

   Com os melhores cumprimentos.  

 

O Director de Serviços 

de Apoio Pedagógico e Organização Educativa                                                           

João Barbosa14 

 

2. A Informação-Proposta compreenderá: as ilegalidades detectadas pela IGE, a 

fundamentação apresentada pela escola, o parecer e a proposta dos diversos técnicos 

que constituem a equipa de trabalho; 

3. As reuniões efectuar-se-ão, semanalmente, com a presença dos elementos indicados 

preliminarmente. 

 

No final da reunião ficou decidido que eu continuaria a preencher a tabela com a 

informação cedida pela IGE. 

Como é perceptível esta actividade ainda não está finalizada. Portanto, darei a 

conhecer o seu desenvolvimento nas reflexões posteriores.  

 

                                                 
14 Informação veiculada na reunião em apreço. 



Tenho de salientar a pertinência e produtividade das diversas actividades propostas 

durante esta semana. Neste sentido, penso que adquiri novos conhecimentos, práticas e 

aprendizagens que serão, seguramente, muito importantes para mim enquanto 

profissional na área da Educação. 

 

No decorrer da semana e depois de me aperceber das reais funções da equipa onde 

estou inserida, surgiram bastantes dúvidas relativamente ao profícuo desenvolvimento 

do estágio. De forma a colmatar as dúvidas existente decidi falar com a Dra. Ana Paula 

e com o orientador do estágio Prof. Domingos Fernandes. 

Das dúvidas levantadas, as que se seguem regem-se à orientação da Dra. Ana Paula:  

• Se faltar ao estágio como devo proceder? 

• Qual será o meu plano de estágio? 

• É necessário algum documento formal do orientador de estágio para formalizar a 

minha estada na DRELVT? 

• A componente avaliativa, a exercer pela Equipa de Avaliação e Currículo, tem 

um enfoque regulador da forma como o currículo é implementado nas nossas 

escolas? 

• Qual a duração e o horário do estágio?  

• Posso propor instrumentos de avaliação do estágio? 

• Existe algum local próprio para almoçar nas instalações da DRELVT? 

Pacientemente, a Dra. Ana Paula respondeu a todas as dúvidas enunciadas, referindo 

que: 

� Em caso de necessidade é lógico que poderei faltar; 

� O Plano de estágio será redigido após a minha formalização como estagiária na 

DRELVT; 

� É necessário um documento formal do orientador de estágio a solicitar a minha 

presença nas instalações da DRELVT; 

� A componente avaliativa, a exercer pela Equipa de Avaliação e Currículo, tem um 

enfoque de acompanhamento da forma como o currículo é implementado nas 

escolas; 

� A duração do estágio e o horário do mesmo será estipulado por mim; 

� Os instrumentos de avaliação serão da minha responsabilidade; 

� Não existe nenhum local específico para almoçar na DRELVT. 



No que concerne às questões a colocar ao docente Domingos Fernandes, é possível 

verificar as seguintes: 

• Horário e duração do estágio; 

• Possível “incompatibilidade” entre as funções desenvolvidas pela Equipa de 

Currículo e Avaliação e os objectivos traçados para o estágio no âmbito do 

mestrado. 

Após conversar com o professor Domingos Fernandes acerca das dúvidas que me 

assolavam, ficou decidido o seguinte: 

 

Em termos globais a aluna Ana Carina tem orientações para caracterizar 

detalhadamente o sistema de avaliação dos alunos dos ensinos básico e 

secundário, de acordo com os normativos legais em vigor, fazer uma síntese de 

literatura no domínio científico da avaliação das aprendizagens e, 

consequentemente, uma reflexão crítica que possa contrastar o conteúdo dos 

referidos normativos com a literatura revista. Além disso, Ana Carina terá de 

caracterizar e estudar “Casos” no domínio da avaliação que forem surgindo na 

actividade normal do estágio. Não se excluem outros trabalhos que 

eventualmente possam ser sugeridos por essa DRE ou identificados pela aluna 

ou pelo respectivo orientador (...). Gostaria que V.ª. Ex.ª autorizasse que o 

estágio decorresse ao longo dos 1º e 2º semestres do ano lectivo de 2007/2008, 

entre o mês de Outubro de 2007 e o mês de Junho de 2008, inclusive, 

propondo um horário diário compreendido entre as 9h e as 15h15. 

 

Segundo Estanqueiro (1998, p.15)16  

 

um processo simples que permite aproveitar melhor o tempo é elaborar 

um horário. Interessa um horário que se ajuste às necessidades 

individuais e possa ser cumprido. O horário deve ser flexível e ter em 

conta … os compromissos.... Não é fácil fazer cumprir um horário.... O 

horário é um guia que leva o estudante a trabalhar com regularidade. O 

trabalho regular (de preferência, todos os dias, às mesmas horas, no 

                                                 
15 De modo a verificar o teor das informações citadas vide, por favor, o anexo II: Fotocópia da carta do professor 
Domingos Fernandes a solicitar autorização para que a aluna Ana Carina Simão de Sousa possa efectuar um estágio 
de natureza profissional na DRELVT (a fotocópia apresentada já possui a resposta do Dr. João Barbosa, designando a 
Dra. Ana Paula como orientadora do estágio).  
16 Estanqueiro, A. (1998). Aprender a estudar. Um guia para o sucesso na escola. Lisboa: Texto Editora, 7. 



mesmo local) representa um exercício de autodisciplina e uma segurança 

contra imprevistos.  

 

Segundo este mesmo autor “um estudante que obedece a um horário aprende a [auto-

disciplinar-se] … A disciplina no trabalho é um trunfo fundamental para o sucesso no 

estudos e na vida.   

 

Por fim, e de forma a finalizar esta reflexão, gostaria de sublinhar a pesquisa que 

realizei acerca de alguns normativos legais referentes, não só à avaliação das 

aprendizagens, mas também a outros temas: 

 

Ensino Básico (EB): 

Normativo Legal Teor do normativo 

Decreto-Lei 6/2001, 18.01 Estabelece os princípios orientadores de organização, 

gestão e avaliação curricular do EB 

Despacho normativo n.º 1/2005, 

05.01 

Princípios e procedimentos de avaliação dos 3 ciclos 

do EB 

Despacho normativo n.º 

50/2005, 09.11 

Define, no âmbito da avaliação sumativa interna, 

princípios de actuação e normas orientadoras para a 

implementação, acompanhamento e avaliação dos 

planos de recuperação, de acompanhamento e de 

desenvolvimento como estratégia de intervenção com 

vista ao sucesso educativo dos alunos do ensino 

básico 

Despacho n.º 2351/2007, 14.02 Aplicação de Provas de Aferição no final dos 1.º e 2.º 

Ciclos do Ensino Básico, anualmente ao universo dos 

alunos 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ensino Secundário (ES): 

 

Normativo Legal Teor do normativo 

Plano de estudo: 

Decreto-Lei n.º 74/2004, 26.03 

Estabelece os princípios orientadores de organização, 

gestão e avaliação curricular do Secundário, bem 

como o plano de estudos 

Portaria n.º 550-A/2004, 21.05 Regulamenta o funcionamento e o regime de 

avaliação dos cursos tecnológicos   

Portaria n.º 550-B/2004, 21.05 Regulamenta o funcionamento e o regime de 

avaliação dos Cursos artísticos especializados  

Portaria n.º 550-C/2004, 21.05 Regulamenta o funcionamento e o regime de 

avaliação dos Cursos profissionais 

Portaria n.º 550-D/2004, 21.05 Regulamenta o funcionamento e o regime de 

avaliação dos Cursos científico-humanísticos 

Portaria n.º 550-E/2004, 21.05 Regulamenta o funcionamento e o regime de 

avaliação do Ensino recorrente 

Despacho n.º 22796/2005 

(2ªsérie), 04.11 

Tabela de equivalência para cursos científico-

humanísticos, tecnológicos e artísticos especializados 

do ensino diurno 

Despacho normativo n.º 

36/2007, 08.10 

Reorientação do percurso formativo do aluno 

Despacho n.º 17064/2005, 

08.08 

Período de transição para conclusão dos cursos 

criados ao abrigo do DL 286/89 até 2008/2009 

Decreto-Lei n.º 357/2007, 29.10 Conclusão e certificação dos percursos formativos de 

nível secundário dos cursos extintos e incompletos 

Plano de estudo:  

Decreto-Lei n.º 286/89, 29.08 

Estabelece os princípios gerais que ordenam a 

reestruturação curricular para o EB e secundário 

Despacho normativo n.º 338/93, 

21.10 

Regime de Avaliação dos alunos do Secundário 

Despacho n.º 21008/2006, 

16.10 

Época extraordinária para a realização de exames dos 

alunos dos cursos criados pelo Decreto-Lei n.º 286/89, 

de 29 de Agosto 

 



Agora, apenas posso pesquisar, pesquisar e continuar a pesquisar… para poder 

intervir com uma maior acuidade e pertinência. Para Estanqueiro (1998, p.16) “o 

trabalho pode implicar alguma dose de sacrifício, mas traz as suas recompensas. O 

trabalho regular é a única prevenção eficaz contra a fadiga, as confusões e o medo 

sofridos por quem guarda o estudo para a última hora”. Já dizia a minha mãe quando me 

contava a velha história da cigarra e da formiga17 - mais vale prevenir do que remediar! 

2ª Semana: do dia 29 de Outubro ao dia 02 de Novembro de 2007  

 
Tal como alertei na reflexão anterior, durante esta semana apenas completei a tabela 

das desconformidades com as informações registadas e enviadas pela IGE. 

Consequentemente, e sabendo que a semana em reflexão foi mais curta, a construção do 

dossier com a legislação em vigor será concebido à medida que vou contactando com a 

mesma através do desenvolvimento de novas tarefas e/ou actividades. É claro que a 

autonomia e a curiosidade também impulsionarão a descoberta de novos conhecimentos 

e de novas aprendizagens.  

Sem dúvida que ser autónomo nos dias de hoje é uma forma de mostrarmos o quão 

podemos ser, ou não, competentes. 

“Filosoficamente, o conceito de autonomia confunde-se com o de liberdade, 

consistindo na qualidade de um indivíduo de tomar [as] suas próprias decisões, com 

base [na] sua razão individual”18. A propósito do conceito de autonomia, Barroso (2005, 

p.108)19 afirma que  

 

o conceito de autonomia está etimologicamente ligado à ideia de auto-governo, 

isto é, à faculdade que os indivíduos (ou organizações) têm de se regerem por 

regras próprias. Contudo, se a autonomia pressupõe liberdade (e capacidade) de 

decidir, ela não se confunde com a “independência”. A autonomia é sempre um 

conceito relacional … pelo que a sua acção se exerce sempre num contexto de 

interdependência e num sistema de relações. A autonomia é também um 

conceito que exprime sempre um certo grau de relatividade… A autonomia é, 

por isso, uma maneira de gerir, orientar, as diversas dependências em que os 

                                                 
17 Enquanto a cigarra cantava e troçava da formiga trabalhadora, esta abastecia a sua “casa” com comida para o 
Inverno que se aproximava. Aquando da chegada dos tempos difíceis a cigarra viu-se obrigada a humilhar-se perante 
a formiga pedindo-lhe comida. Nessa altura verificou que a atitude da formiga, embora menos divertida, era a mais 
prudente.  
18 Autonomia. Consultado no dia 29 de Outubro de 2007 através de http://pt.wikipedia.org/wiki/Autonomia 
19 Barroso, J. (2005). Políticas Educativas e Organização Escolar. Lisboa: Universidade Aberta. 



indivíduos e os grupos se encontram no meio biológico ou social, de acordo 

com as suas próprias leis.   

 

Paulo Freire, percursor da formação de adultos no Brasil, propõe práticas 

pedagógicas necessárias à educação como forma de construir a autonomia dos 

educandos, valorizando e respeitando, não só a sua cultura e individualidade, mas 

também as suas acepções e experiências de vida. Como eixo norteador da sua prática 

pedagógica, defende que "formar" é muito mais que formar o ser humano nas suas 

capacidades, consciencializando os educadores sobre a importância de estimular os 

educandos a uma reflexão crítica da realidade em que estão inseridos. 

Entende-se por Educação de Adultos um conjunto de modalidades e de situações 

educativas bastante amplas e diversificadas, ou seja, todos os processos educativos 

(alfabetização, ensino recorrente, formação profissional, educação extra-escolar, entre 

outros) que ocorrem ao longo da vida, quer sejam eles processos formais, não formais 

ou informais. O campo de intervenção da educação de adultos é bastante amplo e 

diversificado apesar de muitas vezes reduzir-se apenas à alfabetização e ao ensino 

recorrente.  

Neste contexto, a introdução do conceito de andragogia é um facto muito recente que 

remonta, na Europa e nos Estados Unidos, à década de 60. Malcom Knowles foi o 

primeiro autor a introduzir este conceito na literatura, em 1968.  

A emergência do conceito e das práticas da andragogia deve-se à procura de uma 

identidade e especificidade da educação de adultos a que sobressaía uma visão crítica da 

forma escolar. Para Antoine Léon (citado por Canário, 2000, p. 133)20 “a andragogia 

resume-se a, inspirando-se nos princípios da Escola Nova…, construir um contraponto a 

uma pedagogia escolar «tradicional», correspondente à «forma escolar» que se tornou 

historicamente dominante a partir dos finais do século XVIII”. Segundo este mesmo 

autor “esta oposição, radical e maniqueísta, entre pedagogia e andragogia aparece, pois, 

em grande medida, como artificial” (2000, p.133). O próprio Knowles é sensível aos 

limites da oposição entre o modelo pedagógico e o andragógico, admitindo que o 

primeiro constitui uma parte do segundo. Na realidade, o principal contributo da 

andragogia foi na concepção de práticas educativas alternativas que permitem uma 

crítica, um enriquecimento e uma superação da forma escolar. 

 

                                                 
20 Canário, R. (2000). Educação de adultos: um campo e uma problemática. Lisboa: Educa. 



Em casa, iniciei a análise dos normativos destacados no final da reflexão anterior. 

Previsivelmente, utilizarei, não só os dias semanais, mas também o fim-de-semana para, 

tentar, finalizar a leituras em destaque.  

O conceito de “tempos livres” surge com o desenvolvimento da industrialização das 

sociedades contemporâneas. Uma vez associado ao trabalho, este tempo passa a ser 

entendido como um momento em que o trabalhador dispõe como seu, ocupando-o da 

forma como preferir. Portanto, o tempo livre desobrigava o trabalhador a cumprir as 

necessidades inerentes ao trabalho industrial. Contudo a noção de tempos livres não se 

encontra, única e exclusivamente, inerente ao trabalho. Também na Educação este 

conceito se tornou frequente. 

Perceptivelmente, o tempo livre é uma necessidade social, pois todos nós 

necessitamos de o vivenciar de modo a nos desenvolvermos enquanto indivíduos 

pertencentes a uma sociedade. O dia-a-dia esgota-se nas cansativas rotinas e precisamos 

de reservar um espaço para nós próprios. Parar, pensar e descansar são três condições 

fundamentais para o desenvolvimento saudável do Homem. É por esta razão que este 

período se torna num momento extremamente importante, na medida em que, é durante 

o mesmo que “esquecemos” as nossas obrigações/deveres e nos dedicamos a 

actividades de lazer, como por exemplo ler um bom livro, praticar deporto, ver 

televisão, passear, aperfeiçoar os nossos talentos na pintura, cerâmica, artesanato, entre 

outras, cuja realização nos concede prazer. 

Porém, talvez não vá seguir à risca o que acabei de enunciar dado que terei de 

concluir as diversas tarefas em progresso. 

 

Tenho a salientar que o facto da Dra. Ana Paula solicitar a minha participação nas 

diversas tarefas é muito positivo e deixa-me bastante motivada, na medida em que me 

faz sentir que “precisam” da minha intervenção para as concretizar. No entanto, por 

vezes sinto alguma dificuldade em perceber qual o teor dos documentos em apreço. 

Deste modo, e de modo a moldar-me a este mundo bastante complexo de forma 

credível e plausível, preciso trabalhar arduamente para perceber os diversos conceitos 

utilizados, as diferentes metodologias e adaptar-me da forma mais adequada, tanto ao 

nível conceptual, como também ao nível social.  

Para além do referido, a constante ajuda e acompanhamento proporcionado pela Dra. 

Ana Paula, assim como pelos diversos elementos que compõem a equipa em que estou 



inserida, serão uma mais valia para o meu desenvolvimento, crescimento e adaptação no 

local de estágio. 

 

Não poderei finalizar esta reflexão sem primeiro avultar a realização de mais uma 

aprendizagem no estágio, particularmente os procedimentos legais aquando da entrada 

de um recurso hierárquico.  

De acordo com o redigido no Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei 

442/91, 15.11, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 31.01), podem ser objecto de recurso 

hierárquico todos os actos administrativos praticados por órgãos sujeitos aos poderes 

hierárquicos de outros órgãos, desde que a lei não exclua tal possibilidade, sendo 

dirigido ao mais elevado superior hierárquico do autor do acto, salvo se a competência 

para a decisão se encontrar delegada ou subdelegada.   

 

 



2º Mês: Novembro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações gerais sobre as reflexões: 

 

� Continuação do desenvolvimento da actividade “Controlo da Organização 

do Ano Lectivo da amostra de escolas da área de jurisdição da DRELVT” e 

respectivas tarefas; 

 

� Situações que demonstram o desenvolvimento de novas competências e o 

aprofundamento de outras adquiridas anteriormente; 

 

� Introdução de novos conceitos necessários à evolução da actividade em 

curso; 

 

� Participação em reuniões de diversos âmbitos; 

 

� Realização de tarefas da minha autonomia. 

 



3ª Semana: do dia 05 de Novembro ao dia 09 de Novembro de 2007  

 
Mais uma vez, dediquei grande parte desta semana ao preenchimento da tabela das 

desconformidades com as informações assinaladas e reportadas pela IGE. Dado que esta 

tarefa já se estende há alguns dias, assumo que o progresso da mesma decorreu com 

uma maior confiança e ousadia.  

Para a concretização desta actividade com rigor, considero de extrema importância 

organizar, futuramente, um dossier com a legislação em incumprimento. Deste modo, 

será mais fácil aceder à mesma e perceber a razão da IGE apontar determinada 

desconformidade. Para além da legislação em questão, a organização do dossier poderia 

obedecer à seguinte estrutura: 

1. Tabela de desconformidades (elaborada por mim); 

2. Ficha de comunicação de situações de desconformidade; 

 a) Fichas de comunicação de situações de desconformidade referentes ao 

mês de Setembro com a respectiva Informação-Proposta e outros 

documentos associados à escola em estudo; 

 b) Fichas de comunicação de situações de desconformidade referentes ao 

mês de Outubro com a respectiva Informação-Proposta e outros 

documentos associados à escola em estudo; 

3. Legislação em incumprimento.  

 

Antes de finalizar este tópico, gostaria de salientar que estou bastante ansiosa para 

terminar esta actividade uma vez que nunca tive a oportunidade de participar num 

acompanhamento tão próximo das escolas, neste caso em específico o incumprimento 

apresentado pelas mesmas a determinados diplomas. Como é possível perceber, estou a 

traçar expectativas demasiado altas a que me prontifico, desde já, a alcançar.  

Na literatura, as expectativas aparecem como sendo inferências que se fazem acerca 

do comportamento futuro de alguém ou, dito de outra forma, é aquilo que alguém espera 

que o outro faça. Estas são muitas vezes inconscientes e falsas, isto é, muitas vezes 

formulamos expectativas acerca dos outros sem termos consciência disso, não 

correspondendo assim à realidade.  

É útil referir que, em 1948, Merton já utilizava a expressão de “profecia do auto-

cumprimento” que diz respeito “ (…) ao fenómeno consistente em que, quando alguém 

profetiza um acontecimento, a expectativa que tem a respeito pode modificar a sua 



conduta, de tal maneira que aumenta a probabilidade de que essa profecia seja 

cumprida21”. Contudo, a grande questão acerca das expectativas foi colocada em 1968 

por Rosenthal e Jacobson ao publicarem um relatório de uma experiência a que 

denominaram de “Pygmalion in the classroom” (efeito de pigmalião) - as expectativas 

dos professores sobre o rendimento de alunos influenciam e afectam significativamente 

o rendimento dos mesmos. 

 

Para além do redigido anteriormente, no dia 06 de Novembro de 2007 a Dra. Ana 

Paula solicitou-me que concebesse uma tabela com a súmula dos normativos22, em 

vigor, relativos à organização do ano lectivo. Quero referir que através da tabela 

elaborada tive a oportunidade de enriquecer os meus conhecimentos, especificamente a 

legislação inerente à organização do ano lectivo. Esta era uma temática à qual era 

completamente leiga.  

Como é perceptível, e já fazendo um brevíssimo balanço dos conhecimentos 

adquiridos nesta primeira fase do estágio, eu já tive a oportunidade de ampliar o leque 

de conhecimentos de que dispunha como simples aluna. O estágio está a permitir-me, 

não só alcançar novos horizontes de pesquisa, mas também adquirir novos 

conhecimentos bastante importantes como futura profissional. 

Se por um lado a tabela concebida permite-me adquirir novos conhecimentos, assim 

como organizar as informações pesquisadas ao longo do estágio, por outro facilitará, aos 

diversos elementos que constituem a ECA, a consulta dos normativos com os quais 

trabalham diariamente.  

A partir desta tarefa, decidi elaborar, em casa, uma tabela23 que me permitisse 

organizar os diferentes diplomas pesquisados por temas. Deste modo, ajudar-me-ia a 

perceber que legislação se aplica a determinada área, concretamente: 

o Instituição (onde estou a estagiar) 

o Lei de Bases do Sistema Educativo 

o Regime de Autonomia 

o Pré-Escolar (PE) 

o Ensino Básico (EB) 

                                                 
21 Coll, C. & Miras, M. (1993). A representação mútua professor/aluno e suas repercussões sobre o ensino e a 
aprendizagem. In: Coll, C. & Marchasi, A. (org.). Desenvolvimento Psicológico e Educação: psicologia da educação. 
Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 265-280. 
22 Consultar anexo XXXVI: legislação – tarefa requerida pela Dra. Ana Paula. 
23 Ver anexo XXXVII: legislação – tarefa da autonomia da aluna (1ª tabela). 



o Ensino Secundário (ES) 

o Percursos Curriculares Alternativos (PCA) 

o Ensino Especial  

o Alunos 

o Avaliação da Educação e do ensino não superior 

o Avaliação dos estabelecimentos de ensino  

 

É importante realçar que a apresentação final da tabela em estruturação passou por 

distintas fases e que a mesma mereceu feedback24 da Dra. Ana Paula.  

Segundo Biggs (1998, citado Fernandes, 2005, p.83)25  

 

o feedback deve clarificar perante os alunos o seu nível real, ou o seu estado 

perante os objectivos da aprendizagem e, simultaneamente, dar-lhes 

informação que os ajuda a alterar (melhorar) o referido estado se tal se revelar 

necessário. Só nestas condições o feedback será formativo. 

 

 Domingos Fernandes (2005, p.84) no seu livro intitulado por Avaliação das 

aprendizagens: desafios às teorias, práticas e políticas refere que  

 

através de um feedback regular e sistematicamente providenciado, os alunos 

podem começar a desenvolver competências de auto-avaliação e de auto-

regulação das suas aprendizagens durante, e não apenas no final, de um dado 

período de ensino e aprendizagem (…). O feedback desempenha um papel 

crucial na aprendizagem porque, através dele, os alunos são sistematicamente 

lembrados dos níveis de aprendizagem, ou dos standards, que é necessário 

alcançar e ficam cientes dos seus próprios progressos tendo em conta a 

comparação com os seus próprios desempenhos anteriores ou critérios 

previamente definidos.  

 

Para Butler & Winne (1995, citando Fernandes, 2005, p.85)  

 

o feedback é inseparável da aprendizagem, sendo o principal determinante dos 

processos cognitivos que constituem a aprendizagem auto-regulada (…). Desta 

                                                 
24 Para uma maior percepção desta tarefa vide, por favor, o anexo XXXVIII: Feedback da Dra. Ana Paula ao anexo 
XXXVII e o anexo XXXIX: legislação – com as alterações preconizadas pela Dra. Ana Paula (2ª tabela) 
25 Fernandes, D. (2005). Avaliação das Aprendizagens: Desafios às Teorias, Práticas e Políticas. Lisboa: Texto 
Editores. 



forma, contribui-se para que os alunos se tornem mais autónomos, mais 

responsáveis pelas suas aprendizagens, mais capazes de avaliar e regular o seu 

trabalho, o seu desempenho e as suas aprendizagens e mais ágeis na utilização 

das suas competências metacognitivas. 

 

Consequentemente, e através da leitura da legislação a incluir nas variadas áreas, 

surgiram dúvidas, as quais procurei esclarecer junto dos diversos elementos que 

compõem a ECA. Prontamente e atenciosamente, disponibilizaram-se a esclarecer 

qualquer dúvida, ainda, existente. Neste momento, parece-me bastante pertinente realçar 

a ajuda proporcionada por todos os elementos com os quais trabalho diariamente. 

 

A dúvida pode caracterizar-se como a atitude mental suspensiva do valor da 

verdade ou da certeza de um conhecimento, tendo, nesta acepção, um eminente 

papel crítico face à crença, à opinião, suscitando argumentos e provas até ao 

indubitável, ou apodíctico, no termo da qual a própria dúvida será superada, 

desvelando a verdade26. 

 

Estes são os tópicos que me parecem dignos de reflexão. 

 

4ª Semana: do dia 12 de Novembro ao dia 16 de Novembro de 2007  

 
Apesar de ter faltado no dia 16 de Novembro de 2007 por motivos de saúde, durante 

os restantes dias da semana dediquei o restante tempo, no local de estágio, à actividade 

alusiva às desconformidades apontadas pela IGE na amostra das escolas seleccionadas 

na área de jurisdição da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo. 

Por conseguinte, realizei as subsequentes tarefas: 

1. Finalização da tabela intrínseca às desconformidades (com a 

conclusão da tabela, a consulta da informação enviada pela IGE será 

facilitada, assim como, será auxiliada a redacção da Informação-

Proposta); 

2. Envio de um e-mail às escolas em desconformidade, com o objectivo 

de as mesmas justificarem as divergências apontadas pela IGE; 

3. Resolução de questões levantadas com o envio do e-mail; 

                                                 
26 Dúvida. Consultado no dia 28 de Novembro de 2006 através de http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%BAvida 



4. Reunião de sintonia com o grupo de trabalho, nomeadamente com a 

Dra. Ana Paula, o Dr. Francisco Belles, a Dra. Guilhermina Morais, o 

Dr. Fernando Mendes e Ana Sousa. 

 

No passado dia 25 de Outubro de 2007, ficou estabelecido o envio às escolas de um 

e-mail a solicitar a justificação das mesmas acerca das divergências apontadas pela IGE, 

requerendo os documentos necessários à validação da alegação proposta. No dia 12 de 

Novembro de 2007, a Dra. Ana Paula solicitou-me que a executasse. Neste sentido, 

enviei 57 e-mails. Será possível que 71,25% da amostra de escolas da área circundante 

de Lisboa e Vale do Tejo apresentem desconformidades?  

 

E-mail? Internet?  

A informação armazenada numa base de dados é utilizada por muitas pessoas em 

máquinas diferentes. Os utilizadores podem partilhar esta informação ligando os seus 

computadores em rede. Uma rede pode servir um quarto ou um edifício. As ligações 

telefónicas podem prolongar a redes de forma a abrangerem diversos locais separados, 

por vezes em diferentes países. Isto é a Internet! 

O desenvolvimento da Internet teve início em 1960, quando o governo dos Estados 

Unidos da América, vulgarmente designado por EUA, instalou uma rede chamada 

ARPANET. Esta foi concebida para fazer frente a um ataque.  

Desde 1989, quando teve início a World Wide Web (mais conhecida por WWW), o 

acesso à Internet aumentou imenso. Centenas de milhares de pessoas em todo o mundo 

têm agora acesso à Internet. Muitas utilizam a Internet para enviar mensagens de correio 

electrónico, outras para utilizar os motores de busca e procurar informação em sites web 

associados ao tópico de procura introduzido pelo utilizador.  

“O E-mail, correio-e, correio electrónico, ou ainda e-mail é um método que permite 

compor, enviar e receber mensagens através de sistemas electrónicos de 

comunicação”27. Este tornou-se bastante popular devido à elevada facilidade em quebrar 

barreiras geográficas. É neste sentido que se observa o correio electrónico, não somente 

como um meio de troca de mensagens entre pessoas, mas também como um excepcional 

factor de produtividade das empresas. Grandes empresas utilizam, cada vez mais, o 

correio electrónico para desempenhar papéis decisivos nas suas negociações.  

                                                 
27 E-mail. Consultado no dia 05 de Dezembro de 2006 através de http://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail 



 

Todavia, surgiram algumas questões colocadas por parte das escolas, particularmente 

o não visionamento do anexo (ficha de desconformidade enviada à DRELVT pela IGE). 

Pacientemente, enviei, uma vez mais, o e-mail com o respectivo anexo à escola com 

problemas. É claro, que o reenvio do novo e-mail foi supervisionado, quer pela Dra. 

Ana Paula, quer pelo Dr. Francisco. 

 

Mais tarde, e ao contrário das semanas anteriores, no dia 15 de Novembro de 2007, 

realizou-se a reunião de sintonia com o “grupo de trabalho das desconformidades”. 

Nesta acordou-se que a Informação-Proposta deveria ter a sequente estrutura: 

 

 

I: Irregularidades detectadas pela IGE  

II: Fundamentação apresentada pela escola  

III: Parecer: 

 

 

A responsabilidade de elaborar o parecer técnico cabe a um determinado técnico 

consoante o âmbito das suas funções. 

 

Após a redacção da Informação-Proposta, esta será direccionada ao Exmo. Sr. 

Director de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização Escolar e depois do parecer 

do mesmo, será redireccionada ao Exmo. Sr. Director Regional ou ao Director Regional 

Adjunto se tiver nele delegada essa competência. Por fim, seguirá à escola e à 

Inspecção-Geral da Educação. Neste sentido, há a possibilidade de redigir três tipos de 

resposta à IGE: 

1. A escola justifica, convenientemente, a situação e a desconformidade é 

sanada 

2. A situação “baixa” à escola para, futura, correcção da mesma 

3. É levantado um processo disciplinar à escola. 

 

Para o sadio desenvolvimento desta tarefa, durante a reunião, foi entregue a tabela de 

desconformidade completa ao técnico de cada área e procedeu-se à troca de 

informações, especificamente a ficha de desconformidade com a correspondente 

A) Componente Pedagógica (a realizar pela Dra.  

Ana Paula e pelo Dr. Francisco Belles)  

B) Pessoal Docente (a executar pela Dr. Fernando  

Mendes) 

C) Organização Escolar (a elaborar pela Dra.  

Guilhermina Morais) 



resposta da escola, entre os diversos elementos (cada elemento ficou com uma ficha, e 

com a devida resposta, no âmbito das suas funções. Mais tarde as fichas serão 

permutadas novamente).  

 

No final desta reunião ficou estipulado finalizar esta tarefa até dia 15 de Dezembro 

de 2007 e realizar, nos dias sequentes, as seguintes tarefas: 

 

� Técnicos em geral: 

  - Redigir a fundamentação apresentada pela escola e a proposta às 

divergências, de forma a enviar seguidamente a mim 

 

� Dra. Ana Paula: 

  - Enviar-me um exemplo de uma Informação-Proposta 

 

� Estagiária: 

  - Realizar a Informação-Proposta para cada escola, tendo em conta os 

dados enviados pelos técnicos supracitados. A Informação-Proposta final será enviada, 

ulteriormente, à Dra. Ana Paula para correcção e rectificação 

 

� Outros elementos da DSAPOE: 

  -Telefonar para as escolas que não apresentaram, ainda, a justificação, no 

sentido de o fazerem o mais rápido possível  

 

A próxima reunião ficou agendada para o dia 20 de Novembro de 2007 às 10 horas. 

 

Após a reunião, senti a necessidade de elaborar um mapa28 que permitisse a rápida 

consulta da pessoa a quem foi destinada determinada ficha de desconformidade, assim 

como a resposta da escola às desconformidades apontadas. O mapa concebido, anexo 

XIV, possui o subsequente aspecto: 

 

                                                 
28 Mapa concebido no dia 15 de Novembro de 2007. 



Designação da 
Escola 

Data da Ficha de 
Desconformidade 

Dias das reuniões 

              

SETEMBRO 

S1 
             

OUTUBRO 

O1 
             

 

O preenchimento dos campos relativos aos Dias das reuniões deverá ser completado 

tendo em conta a seguinte legenda: 

Dra. Ana Paula + Dr. Francisco 
  
Dr. Fernando Mendes  
 
Dra. Guilhermina Morais  

 

Sei que poderei errar na concepção de Informações-Proposta correctas, todavia 

procurarei contribuir, ainda que de forma modesta, na resolução das 

actividades/propostas pela Dra. Ana Paula. Neste sentido, gostaria de salientar a minha 

participação nesta actividade como bastante pertinente, apesar da existência de algumas 

lacunas e divergências, mas não deixa de ser um aspecto muito positivo para mim. 

“Participar é manifestar uma atitude activa e colaborante” (Estanqueiro, 1998, p.48). 

Intervir ajuda na preparação de uma atitude comunicativa desinibida perante os outros.  

Neste tipo de actividade é necessário ter em conta a opinião dos outros elementos 

que estão presentes na reunião. Para Estanqueiro (1998, p.45)  

 

o êxito pertence aos que sabem escutar. No entanto, cada estudante faz como 

pode porque nunca lhe ensinaram a arte de saber escutar…. Escutar não se 

resume no acto externo de ouvir. Implica a aptidão para compreender e 

interpretar as mensagens recebidas. Escutar é uma arte difícil que exige 

atenção, capacidade para descobrir o essencial e espírito crítico. 

 

Enfim, esta semana foi bastante atarefada e recheada de experiências agradáveis. 

Será que o estágio irá a continuar a surpreender-me pela positiva? 



5ª Semana: do dia 19 de Novembro ao dia 23 de Novembro de 2007  

 
Apesar do entusiasmo crescente que sinto durante todo o tempo em que permaneço 

no local estágio, tal como aconteceu no passado dia 16 de Novembro de 2007, faltei do 

dia 19 ao dia 21 de Novembro de 200729 por motivos de saúde. Porém, e como não 

poderia deixar de ser, avisei atempadamente a minha orientadora.  

No dia 23 de Novembro de 2007, faltei novamente devido a uma consulta periódica 

no médico. Em anexo (anexo VII) será apresentada a justificação da minha falta. Por 

conseguinte, durante esta semana, apenas fui ao estágio no dia 22 de Novembro de 

2007.  

Não posso alongar esta reflexão sem primeiro demonstrar o meu especial agrado e 

felicidade pela preocupação demonstrada por parte de todos os elementos pertencentes à 

ECA, e de outras pessoas não pertencentes a esta equipa, pelo meu estado de saúde. Esta 

situação deixou-me realmente radiante e desencadeou em mim uma determinação 

extraordinária para tornar este estágio numa fase de aprendizagem e de entrega total. No 

fundo, e utilizando as palavras do Padre Lemos, serei como o peixe citado 

continuamente:  

 

- Podes falar-nos do mar? - Sei que é grande e profundo, mas não vos quero 

enganar. Sei de peixes que já desceram ao fundo do mar. Quando os ouvi falar 

percebi que não conheço o mar. Perguntem-lhes a eles, que vos saberão falar 

do mar. Eu nunca desci muito fundo (...) apenas vos sei falar bem da superfície 

do mar... (...) - porque não voltaste lá ao fundo? Por preguiça? - Às vezes acho 

que é preguiça, outras vezes acho que é medo. - Medo? (...) Medo de quê? - 

Medo do desconhecido, medo de me perder. Aqui à superfície já estou 

habituado. Adquiri um certo estatuto para mim mesmo. Controlo as coisas ou, 

pelo menos, tenho a sensação de as controlar. Lá em baixo não sei bem o que 

me pode acontecer. Estou todo nas mãos do mar. 

(...) - E que dizem os outros, os que lá estiveram? - Dizem coisas que eu não 

entendo. Dizem que é preciso ir para perceber. E dizem que nada há de mais 

importante na vida de um peixe. - E explicam como se vai? - Aí é que está. 

Explicam que não se chega lá por esforço, que só podemos fazer esforço em 

deixar-nos ir. Que é só o mar que nos leva ao mar.  

                                                 
29 Verificar anexo VI: Fotocópia da justificação de faltas – do dia 19 ao dia 21 de Novembro de 2007. 



Então veio uma corrente mais forte que o fazia descer. O peixe tentou lutar 

contra ela com quanta força tinha, à medida que via distanciarem-se as coisas 

da superfície. Talvez para sempre... mas depois fechou os olhos, confiou e já 

sem medo, deixou-se ir30 

 

Após este breve desabafo e momento de introspecção, e depois de perceber o teor das 

actividades efectuadas durante a minha ausência, iniciei as minhas funções como 

estagiária. Neste sentido, comecei a elaborar as (primeiras) Informações-Proposta. 

Durante a minha ausência, a Equipa do Acesso ao Ensino Superior prestou uma 

preciosa ajuda na concepção das mesmas, utilizando para tal, os dados descritos na 

tabela elaborada por mim (verificar anexo XIII).  

As Informações-Proposta são documentos internos, com possível divulgação, 

redigidos com indicação, e no devido respeito, da legislação em vigor, bem como das 

normas prescritos no Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei 442/91, 

15.11, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 31.01), como por exemplo, prazos legais e 

notificações. Este documento tem como objectivo primordial emitir um parecer, sujeito 

a despacho, sobre um determinado assunto e com consequência imediata a comunicação 

da solução formalizada ao exponente/recorrente e à entidade recorrida. 

A concretização desta comunicação será materializada através de um ofício, sendo 

este último um documento para o exterior e de diversos âmbitos. No que diz respeito a 

esta temática, é importante destacar a existência de um “ofício de cortesia” que, na sua 

essência, comunica a “espera de uma decisão” ao exponente/recorrente. O ofício, 

usualmente, tem como funções comunicar um facto, prestar um esclarecimento ou 

comunicar uma decisão de um acto administrativo. Como é inteligível, também o ofício 

deverá ser redigido com indicação, e no devido respeito, da legislação em vigor e de 

acordo com as normas prescritas no Código do Procedimento Administrativo.  

O esquema seguinte ilustra o “percurso” dos documentos descritos previamente, 

particularmente dos documentos redigidos pela ECA: 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Lemos, N. T (2005). O príncipe e a lavadeira. Coimbra: Tenacitas, 4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em jeito de conclusão, gostaria de avultar, não só as aprendizagens teóricas 

constantes, mas também as aprendizagens produzidas na forma de estar, na forma de 

falar e no modo de escrever. Na realidade, este estágio contemplará um doce período de 

aprendizagem, de preparação, de formação e de aperfeiçoamento profissional para 

ulterior exercício de uma profissão, assim como desenvolverá, e/ou apurará, o contexto 

vivencial que irá perpetuar a minha existência enquanto ser Humano.  

6ª Semana: do dia 26 de Novembro ao dia 30 de Novembro de 2007  

 
 Iniciarei esta reflexão com uma breve explicitação das vantagens que o trabalho em 

grupo poderá proporcionar.  

Actualmente, são cada vez mais as profissões onde trabalhar em grupo é uma  

metodologia  normal de trabalho. Assim, será de todo conveniente aprender a trabalhar 

em grupo. O trabalho  cooperativo, dentro ou fora da aula, e as relações de ajuda são 

muito importantes porque permitirão que o aluno trabalhe melhor e  desenvolva a sua 

personalidade. Permite, ainda, incrementar a cooperação e o respeito pelos outros, 

atitudes básicas de quem vive em sociedade, permitindo o desenvolvimento pessoal e 

social.  

Identificação 
de um 

problema 

Redacção 
de um 
Ofício* 

Redacção 
de uma 

Informação
-Proposta** 

Assinatura do(s) 
técnico(s) que 

formaliza(m) o 
parecer técnico  

Parecer do Director de 
Serviços de Apoio Pedagógico 

e Organização Escolar  

Despacho do Director Regional 
ou do Director Regional 

Adjunto se tiver nele delegada 
essa competência  

“Concordo. 
À consideração 

superior.” 

Dá-se conhecimento ao 
exponente/recorrente e à 

entidade recorrida através de 
um oficio   

- Redacção de um “ofício de cortesia” para o exponente/recorrente 

- Redacção de um ofício para a escola se prenunciar nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo  

* É redigido um ofício quando existe legislação que fundamenta o problema identificado. 

** É redigida uma Informação-Proposta para, posterior, despacho do Sr. Director 
Regional Adjunto quando o problema apresentado não é sustentado, completamente, pela 
legislação em vigor. 

Na ECA existe uma lista interna que permite fazer um 
controlo interno dos documentos que seguem para 

parecer do Director de Serviços de Apoio Pedagógico e 
Organização Escolar 

 

“Concordo.” 



O trabalho de grupo pode ser adoptado para qualquer tipo de contexto, quer escolar, 

quer profissional. Tem subjacente a filosofia da aprendizagem cooperativa ou 

colaborativa.  

 
Vantagens de trabalhar em grupo:  

▪ Permite trocar e enriquecer ideias;  

▪ Aumenta os conhecimentos que cada um tem;  

▪ Desenvolve o diálogo, a cooperação e o respeito pelos outros;  

▪ Desenvolve a responsabilização, quer individual, quer em grupo.  

   

Porém, e para que o trabalho de grupo seja rentável, existem regras que se devem 

respeitar.  

 
 Regras do trabalhar em grupo:  

▪ Planificar o trabalho: definir os objectivos do trabalho e distribuir 

tarefas, tendo em conta o tempo e a informação  disponíveis;  

▪ Participar no trabalho, cumprindo as tarefas destinadas;  

▪ Respeitar a opinião dos outros, não rindo nem troçando se for diferente 

da nossa;  

▪ Não deixar o trabalho todo para os outros elementos do grupo;  

▪ Não falar de assuntos que não estejam relacionados com o trabalho a 

desenvolver31.  

 

O início abordado nesta reflexão deve-se, essencialmente, ao destaque que esta 

metodologia de trabalho mereceu durante toda a semana em ponderação. Passo, 

seguidamente, a explicar. 

 No período decorrente do dia 26 de Novembro ao dia 30 de Novembro de 2007, dei 

especial importância, assim como os diversos elementos que constituem a equipa de 

trabalho que está a acompanhar a resolução das desconformidades apontadas pela IGE à 

amostra das escolas seleccionadas da área de jurisdição da DRELVT, à elaboração da 

                                                 
31 Escola EB 2,3 Padre Alberto Neto (s.d.). Net Escola - Trabalho de Grupo Porquê? . Consultado no dia 27 de Junho 
através de http://www.malhatlantica.pt/netescola/trabalho_de_grupo.htm 



Informação-Proposta. Deste modo, elaborei as seguintes tarefas, com a ajuda 

proporcionada pelos restantes elementos que constituem esta equipa de trabalho: 

� Articulação, com os restantes elementos da equipa, acerca dos dados 

redigidos no âmbito das suas funções;  

� Confirmação da informação inserida na Informação-Proposta; 

� Formatação da Informação-Proposta, de modo a redigir o documento segundo 

um único modelo; 

� Rectificação das Informações-Proposta finalizadas. 

Confesso que, inicialmente, senti bastante dificuldade em descortinar a informação 

relevante da não relevante. Por outro lado, a “pressão” inerente à finalização atempada32 

das Informações-Proposta previstas e a responsabilidade que senti com a “delegação de 

competências” transmitida pela Dra. Ana Paula deixaram-me um pouco ansiosa. 

Contudo, as dificuldades e a ansiedade foram ultrapassadas com rigor, coerência, e 

principalmente, com a ajuda proporcionada pela Dra. Ana Paula e pelo Dr. Francisco. 

 

No decorrer das tarefas mencionadas antecipadamente, senti a necessidade de 

proceder à alteração do mapa ilustrado na passada reflexão do dia 12 de Novembro ao 

dia 16 de Novembro de 200733. Por conseguinte, o mesmo passou a ter o seguinte 

aspecto:  

 

Legenda da coluna relativa aos Tópicos de Análise: 

1- Componente pedagógica 

2- Organização Escolar 
                                                 
32 Ressalve-se a este respeito o objectivo de finalizar as Informações-Proposta relativas às escolas cujas fichas de 
desconformidades foram enviadas à DRELVT até ao dia 4 de Outubro de 2007, nunca descuidando os restantes 
casos. 
33 Tarefa realizada no dia 27 de Novembro de 2007 (anexo XV) 

Designação 
da Escola 

Data da Ficha 
de 

Desconformida
de 

 
Dias das reuniões Tópicos de 

Análise 

             

SETEMBRO 

S1               

OUTUBRO 

O1               



3- Pessoal Docente 

4- Necessidades Educativas Especiais 

5- Pré-Escolar 

6- 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Mais especificamente, no dia 28 de Novembro de 2007, realizou-se a reunião de 

sintonia com o “grupo de trabalho das desconformidades”. Nesta estiveram presente os 

seguintes elementos: 

� Dra. Ana Paula Monteiro 

� Dr. Francisco Belles 

� Dr. Fernando Mendes 

� Dra. Guilhermina Morais 

� Ana Sousa 

 

Na reunião citada, apenas se procedeu à assinatura das Informações-Proposta 

completas, no total oito, (pressupõe-se, portanto, a antecipada correcção por parte da 

Dra. Ana Paula e, consequente, rectificação) e à resolução de uma questão levantada 

pelo Dr. Fernando Mendes acerca do serviço docente.  

Atente-se a este propósito, o facto da minha assinatura também constar na 

Informação-Proposta que seguirá para futuro parecer do Director de Serviços de Apoio 

Pedagógico e Organização Escolar. É claro que o facto de eu ter participado em todo o 

processo de elaboração e redacção da Informação-Proposta foi fundamental para esta 

decisão, tomada com o acordo de todos os elementos da equipa de trabalho.  

 

Sem dúvida que “um dos objectivos da Educação deverá ser o desenvolvimento do 

sentido crítico, da dúvida sistemática, da capacidade de avaliação e de auto-avaliação” 

(Medeiros, 1975, p.71)34. O espírito crítico é a reflexão e a avaliação daquilo que se 

escuta. “A reflexão crítica é um processo activo de aprendizagem e uma condição 

indispensável para uma boa participação” (Estanqueiro, 1998, p.48) em qualquer 

situação de ensino-aprendizagem. Neste sentido, penso que é importantíssimo distinguir 

e caracterizar esta semana como muito produtiva e elucidativa, na qual senti que aprendi 

imensas coisas que me serão úteis futuramente. Por outro lado, é importante mencionar 

                                                 
34 Medeiros, M. A. (1975). As Três Faces da Pedagogia. Biblioteca do educador. Livros Horizonte. 
 



que fiquei bastante satisfeita por saber que o material que produzo não é efectuado “em 

vão”, não é colocado de lado, mas sim utilizado e destacado com respeito e 

consideração. Deste modo, não posso deixar de frisar o gosto que sinto em trabalhar 

com esta equipa, principalmente quando existem pessoas prontas a esclarecer as minhas 

dúvidas e a valorizar o meu trabalho com a gentileza dedicada.  

 

 



3º Mês: Dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações gerais sobre as reflexões: 

 

� Continuação do desenvolvimento da actividade “Controlo da Organização 

do Ano Lectivo da amostra de escolas da área de jurisdição da DRELVT” e 

respectivas tarefas; 

 

� Compilação de diversos documentos e arquivamento dos mesmos. 

 



7ª e 8ª Semana: do dia 03 De Dezembro até ao dia 14 de Dezembro de 

2007  
 

De modo a não transformar as reflexões muito extensivas e prolixas, e uma vez que 

no âmbito da actividade em curso eu repeti as diversas tarefas, decidi juntar numa só 

reflexão os dias em apreço. No fundo, a leitura desta reflexão será fundamental para a 

percepção das tarefas realizadas no âmbito da actividade alusiva às desconformidades 

apontadas pela IGE na amostra das escolas seleccionadas na área de jurisdição da 

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo.  

Antes de enunciar, exaustivamente, as diversas tarefas realizadas, gostaria de ilustrar 

novamente o esquema representado na ponderação da 5ª semana: do dia 19 de 

Novembro ao dia 23 de Novembro de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação 
de um 

problema 

Redacção 
de um 
Ofício* 

Redacção 
de uma 

Informação
-Proposta** 

Assinatura do(s) 
técnico(s) que 

formaliza(m) o 
parecer técnico  

Parecer do Director de 
Serviços de Apoio Pedagógico 

e Organização Escolar  

Despacho do Director Regional 
ou do Director Regional 

Adjunto se tiver nele delegada 
essa competência  

“Concordo. 
À consideração 

superior.” 

Dá-se conhecimento ao 
exponente/recorrente e à 

entidade recorrida através de 
um oficio   

“Autorizo.” 

Na ECA existe uma lista interna que permite fazer um 
controlo interno dos documentos que seguem para 

parecer do Director de Serviços de Apoio Pedagógico e 
Organização Escolar 

 

- Redacção de um “ofício de cortesia” para o exponente/recorrente 

- Redacção de um ofício para a escola se prenunciar nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo  

* É redigido um ofício quando existe legislação que fundamenta o problema identificado. 

** É redigida uma Informação-Proposta para, posterior, despacho do Sr. Director 
Regional Adjunto, quando o problema apresentado não é sustentado, completamente, pela 
legislação em vigor. 



O esquema antecedente ilustra o “percurso” de dois dos documentos redigidos pela 

ECA, particularmente a Informação-Proposta e o Ofício. De modo a estabelecer uma 

comparação entre o esquema anterior e a actividade em curso é possível “delinear”, de 

um modo geral, o seguinte esboço:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sentido, e tendo em conta os dias em ponderação, elaborei as seguintes tarefas: 

Tarefas semelhantes a dias anteriores: 

Envio via e-mail, por 
parte da IGE, da 

“ficha de 
comunicação de 

situações de 
desconformidade” 

relativa à escola 
pertencente à 

amostra das escolas 
seleccionadas da área 

de jurisdição da 
DRELVT. Nesta 

ficha foram 
registadas as 

ilegalidades aquando 
da visita inspectiva  

 

Redacção da 
Informação- 

Proposta 

Assinatura do(s) 
técnico(s) que 

formaliza(m) o parecer 
técnico  

Parecer do Director de 
Serviços de Apoio Pedagógico 

e Organização Escolar  

Despacho do Director Regional 
ou do Director Regional 

Adjunto se tiver nele delegada 
essa competência  

“Concordo. 
À consideração 

superior.” 

Dá-se conhecimento do parecer, 
à escola em desconformidade e à 

IGE, através de um Oficio 
(enviado via e-mail) *  

“Autorizo.” 

Na ECA existe uma lista interna que permite fazer um 
controlo interno dos documentos que seguem para 

parecer do Director de Serviços de Apoio Pedagógico e 
Organização Escolar 

 

Solicitação, por parte da DRELVT, à 
escola em apreço que esta se 
pronunciasse no âmbito das 
desconformidades apontadas  

* Ressalve-se a este respeito que o Oficio em questão 
foi “despachado” pelo Director Regional Adjunto 

Envio da 
Informação- 

Proposta para 
parecer e, posterior, 

despacho 

Existem três “tipos” de pareceres com diferentes desenvolvimentos:   

- O processo é arquivado; 

- A situação “baixa” à escola para futura correcção da mesma; 

- É levantado um processo disciplinar ao estabelecimento de ensino. 

 



� Articulação com os restantes elementos da equipa acerca dos dados, redigidos 

no âmbito das suas funções, a incluir na Informação-Proposta da 

correspondente escola;  

� Confirmação da informação inserida na Informação-Proposta; 

� Formatação da Informação-Proposta, de modo a redigir o documento segundo 

um único modelo; 

� Rectificação das Informações-Proposta finalizadas; 

 

Tarefas específicas e realizadas apenas nos dias em consideração: 

� Envio das Informações-Proposta para despacho; 

� Redacção do Ofício dirigido, quer à escola em divergência, quer à Inspecção-

Geral da Educação (tarefa realizada a partir do dia 03 de Dezembro de 2007); 

� Formatação do Ofício, de modo a conceber um documento como modelo 

único (tarefa efectuada a partir do dia 03 de Dezembro de 2007); 

� Pesquisa, na caixa de correio da Dra. Ana Paula, das datas da recepção dos e-

mails remetidos pela IGE com as “ficha de comunicação de situações de 

desconformidade” (tarefa efectivada no dia 10 de Dezembro de 2007); 

� Rectificação dos Ofícios (tarefa realizada à medida que a Dra. Ana Paula os 

ajustava e corrigia); 

� Redacção do texto chapa a remeter para a IGE aquando do envio do Ofício 

(tarefa executada no dia 11 de Dezembro de 2007); 

� Envio, via e-mail, dos Ofícios à escola em questão e à IGE (tarefa produzida 

a partir do dia 14 de Dezembro de 2007); 

� Arquivamento de documentos (tarefa efectuada nos dias 13 e 14 de 

Dezembro de 2007). 

 

Gostaria de salientar que algumas das tarefas descritas foram efectuadas em 

colaboração com o Dr. Francisco. 

Durante a realização das tarefas previamente enumeradas tive a necessidade de criar 

e/ou complementar três tabelas. Neste contexto, elaborei: 

 

1. Mapa para consulta de Informações-Proposta para Despacho e Ofícios enviados 

(anexo XVI) 



A tabela que segue, idealizada no dia 05 de Dezembro de 2007, surgiu devido à 

necessidade de se perceber quais as Informações-Proposta que seguiam para despacho e 

quais os Ofícios redigidos posteriormente.  

Contudo, com o decorrer da actividade apercebi-me que a denominação dada ao 

campo Despacho estava incorrecta. 

 

Designação da 
Escola 

Data da Ficha de 
Desconformidade 

 
Tipo de Documento 

 
Despacho C/ D Ofícios E 

SETEMBRO 

 

S1 
 

I II III IV 

OUTUBRO 

 

O1 
     

 

Não obstante o mencionado anteriormente, na altura em que concebi a tabela 

destacada, considerei pertinente a introdução da seguinte informação: 

I: N.º da Informação-Proposta (IP) e data em que a mesma seguiu para despacho; 

II: Escrever uma X após o despacho da IP; 

III: Este campo é dividido em duas partes: Escola e IGE. Deste modo, é importante 

escrever uma X, para cada instituição, assim que o Oficio seja redigido; 

IV: Assinalar com uma X, após o envio do Ofício para ambas as instituições. 

 

2. Mapa para consulta de Informações-Proposta/Despachos/ Ofícios (anexo XVII) 

Esta segunda tabela, elaborada no transacto dia 07 de Dezembro de 2007, permite 

não só verificar informações mais específicas, quando comparada com a anterior, assim 

como colmatar a lacuna inerente à designação atribuída aos diferentes campos.  

 



 

Quanto ao preenchimento da tabela supracitada, esta deverá conter os subsequentes 

dados:  

I: N.º da IP e data em que a mesma seguiu para despacho; 

II: Assinalar com uma X, aquando do envio para despacho da IP; 

III Data em que a IP foi despachada; 

IV: Através deste campo é possível perceber se a IP já foi despachada. Em caso positivo 

dever-se-á destacar com uma X; 

V: Este campo é dividido em duas partes: Escola e IGE. Deste modo, é indispensável 

escrever a data em que o Oficio foi redigido para ambas as instituições; 

VI: Indicar com uma X, após o envio do Ofício para ambas as instituições; 

VII: É essencial indicar com uma X caso o processo possa ser arquivado. 

 

3. Mapa para consulta de Informações-Proposta/Despachos/Ofícios com a data de 

recepção da Ficha de Desconformidade (anexo XVIII) 

No dia 11 de Dezembro de 2007 elaborei a seguinte tabela: 

Designação da 
Escola 

Data da Ficha de 
Desconformidade 

Tipo de Documento 
Processo 
arquivado 

Data da recepção da 
Ficha de 

Desconformidade  
(enviada via e-mail 

pela IGE) 
Informação-

Proposta (n.º e data 
de envio para 

Despacho) 

E 
Despacho 
(data do 

Despacho) 

C/ 
D 

Ofícios 
(data do envio 

à Escola e 
IGE) 

 
E   

SETEMBRO 

S1 
 

  
 

      

 
OUTUBRO 

 

Designação 
da Escola 

Data da Ficha de 
Desconformidade 

Tipo de Documento 
Processo 
arquivado Informação-Proposta 

(n.º e data de envio 
para Despacho) 

E 
Despacho 

(data do Despacho) 
C/ D 

 
Ofícios 

(data do envio à 
Escola e IGE) 

E 

SETEMBRO 

 

S1  I II III IV V VI VII 

OUTUBRO 

 

O1         



O1 

 
  

 

      

 

Esta última tabela contém toda a informação destacada na tabela antecedente. 

Contudo, após a pesquisa, na caixa de correio da Dra. Ana Paula, das datas da recepção 

dos e-mails remetidos pela IGE com as “ficha de comunicação de situações de 

desconformidade” (tarefa efectivada no dia 10 de Dezembro de 2007), ponderei a 

possibilidade de inserir uma nova coluna com a informação resultante dessa mesma 

pesquisa. 

Como é possível verificar, tenho dedicado bastante tempo à resolução das tarefas 

realizadas no âmbito da actividade respeitante às desconformidades identificadas pela 

IGE. Por conseguinte, tenho descuidado algumas orientações do professor Domingos 

Fernandes. 

No entanto, quero destacar que a minha evolução, enquanto aluna e futura 

profissional, têm desenvolvido favoravelmente. No fundo, sinto-me mais confiante das 

minhas decisões e capacidades e do modo como percepciono o complexo mundo 

profissional.  

Na sequência do supracitado, e antes de terminar esta reflexão, gostaria de exibir a 

letra de uma música cantada na tuna à qual a minha tia pertence e com a qual me 

identifico bastante: 

 

Ser estudante... 

É mergulhar nas ondas 

Naufragar durante as tempestades 

E saltar cada desafio! 

Ser estudante... 

É deixar vir a luz que nos vem despertar 

É olhar o céu estrelado 

E ter asas para voar! 

Ser estudante... 

É para sempre sorrir 

Ter a força 

Para não desistir! 



Ser estudante... 

É percorrer um trilho engraçado 

Por vezes andar desnorteado! 

Ser estudante... 

É sê-lo, não dizê-lo 

E tudo isto para... ser doutor!35
 

 

É realmente esplêndido verificar que a vida de um estudante é mesmo um mergulhar 

nas ondas, naufragar durante as tempestades e saltar cada desafio. Os desafios são uma 

constante na nossa vida, assim como a força de vontade para não desistir. Ser estudante 

são tantas coisas, que só os estudantes as conseguem sentir, as conseguem viver. 

É assim que defino a minha vida de estudante neste Mundo cada vez mais complexo, 

onde cada sujeito vê a Educação e educa o próximo de modo diferente.  

Relativamente à minha adaptação neste Mundo, esta não depende apenas de mim, 

depende antes das metodologias que me orientam, ora por caminhos engraçados, ora por 

caminhos desnorteados. Assim, posso referir que a minha adaptação é tanto melhor 

quanto maior for o uso de métodos de ensino que possibilitem “orientar” a minha 

aprendizagem de acordo com os meus gostos e interesses pessoais. Para aprender é 

indispensável “viver” o que se aprende. É necessário “mergulhar na acção…e sair dela 

diferente, mais rico de vivências e de conhecimentos que são nossos porque todo o 

nosso ser participou na sua conquista” (Medeiros, 1975, p.44). 

Implícito ao movimento da pedagogia activa existe um pressuposto: “aprender 

fazendo” que exprime a ideia de que se aprende melhor o que se faz por si próprio. O 

fazer, neste caso, não se refere apenas ao trabalho manual ou acção física, reporta-se, 

ainda, a uma actividade global que corresponde a uma necessidade profunda de ser, 

traduzindo-se em todos os aspectos da vida. Deste modo, o pedagogo activo não deve 

restaurar ao aluno o conhecimento mas sim colocá-lo em condições de, a partir dos seus 

interesses e necessidades, poder adquiri-lo. 

 

O papel do pedagogo não é o de levar o aluno a atingir um certo ideal, mas o de 

organizar o meio de maneira que o desenvolvimento de cada ser tomado 

individualmente seja possível e se faça de uma maneira harmoniosa e de uma 

                                                 
35 Uma Paleta de Sonhos. Consultado no dia 5 de Junho de 2006 através de 
http://umapaletadesonhos.blogs.sapo.pt/arquivo/235817.html 



maneira integrada … O mesmo é dizer que uma das funções do mestre é criar 

condições próprias ao despertar de uma necessidade que impregnará de 

significado o saber que se pretende transmitir (Medeiros, 1975, p.60). 

 

Trata-se de um processo dinâmico onde se forma e se estrutura a partir da sua acção 

sobre o meio e da influência que o meio exerce sobre ele.  

 

O papel da pedagogia será … não só criar um meio rico de estímulos, mas 

também o de agir de modo que as conquistas da Humanidade nos seus 

diferentes domínios se integrem pouco a pouco na experiência de cada um, 

porque adquiriram significado mercê dela (Medeiros, 1975, p.86). 

 

Considero que as actividades, já, realizadas durante a minha estada no estágio, 

permitem dar sentido e este fenómeno de orientação da aprendizagem, visto que através 

da realização das diversas actividades propostas tive a oportunidade de conhecer e 

explorar diversas temáticas, indo ao encontro dos meus interesses pessoais e 

expectativas, tornando-os assim, em aprendizagens significativas.  

Neste sentido, posso mencionar que a afirmação de Morgado (1999)36 de que “a 

cultura pedagógica (…) continua muitas vezes excessivamente atenta à forma como se 

ensina e pouco atenta à forma como se aprende” não corresponde à realidade do estágio 

proporcionado.   

 

Na educação, o essencial não é o assunto ou conteúdo, mas a perspectiva, o 

modo e a relação. Ou, antes, o objecto da educação não é um tema, como, por 

exemplo, a Geografia, a Historia, a Matemática, a Literatura ou as Artes 

Plásticas. Aquilo sobre o que a educação recai é um modo de ser, que cuida, 

que toma conta, que se envolve, deixa-se envolver e deixa ser37. 

 

Após este breve momento de reflexão, e de modo a finalizar esta reflexão, resta-me 

desejar  

 

 
                                                 
36 Morgado, J., (1999). A Relação Pedagógica. Lisboa: Editora Presença. 
37 Lara, W. (s.d.). Educar com arte e a arte de educar. Consultado no dia 4 de Janeiro de 2007, através de 
http://www.educacional.com.br/articulistas/outrosEducacao_lista.asp?artigo=artigo0047 



 

Boas Férias! Feliz Natal! 

Feliz Ano Novo! 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciarei as minhas funções como estagiária a partir de dia 07 de Janeiro de 2008, até 

lá BOAS FÉRIAS! 

 
 
 

            
Feliz Natal 

    estes são os  

votos da  

Ana 

 



4º Mês: Janeiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações gerais sobre as reflexões: 

 

� Continuação do desenvolvimento da actividade “Controlo da Organização 

do Ano Lectivo da amostra de escolas da área de jurisdição da DRELVT” e 

respectivas tarefas; 

 

� Início da actividade designada por “Selecção dos professores para 

supervisores das provas de aferição (1.º e 2.º ciclos) e supervisores do 

processo de classificação dos exames nacionais de 9.º ano de escolaridade e 

do ensino secundário (11.º e 12.º anos)”; 

 

� Participação em reuniões de diversos âmbitos; 

 

� Situações que demonstram o desenvolvimento de novas competências e o 

aprofundamento de outras adquiridas anteriormente; 

 

� Introdução de novos conceitos necessários à evolução da actividade em 

curso; 

 

� Compilação de diversos materiais e arquivamento dos mesmos. 

 



9ª Semana: do dia 07 de Janeiro até ao dia 11 de Janeiro de 2008 

 

 
Após um período conturbado de férias aqui estou eu, novamente, a reflectir 

semana após semana! 

 

 

Tal como habitualmente, hoje cheguei ao local de estágio por volta das 9h00m. 

Depois de preparar o computador e a respectiva secretária para que começasse a 

trabalhar, procurei saber que tarefas foram concretizadas durante a minha ausência, 

dando a conhecer as mesmas sempre que considerar apropriado.  

Neste sentido, apercebi-me que continuaram a redigir as Informações-Proposta, os 

respectivos ofícios para a escola em questão e para a IGE e, posteriormente, enviaram-

nos via electrónica. Porém, e uma vez que esta grandiosa tarefa ainda não está 

finalizada, eu continuei, tal como nas semanas antecedentes, a trabalhar nas seguintes 

tarefas: 

� Articulação com os restantes elementos da equipa acerca dos dados, redigidos 

no âmbito das suas funções, a incluir na Informação-Proposta da 

correspondente escola;  

� Confirmação da informação inserida na Informação-Proposta; 

� Formatação da Informação-Proposta, de modo a redigir o documento segundo 

um único modelo; 

� Rectificação das Informações-Proposta finalizadas; 

� Envio das Informações-Proposta para despacho; 

� Redacção do Ofício dirigido, quer à escola em divergência, quer à Inspecção-

Geral da Educação; 

� Rectificação dos Ofícios; 

� Envio, via e-mail, dos Ofícios à escola em questão e à IGE. 

 

É necessário destacar que as diferentes tarefas realizadas no âmbito desta actividade 

já se estendem desde que iniciei o estágio. 

 

 

 



O caminho percorrido ao longo destes meses foi longo, 

 por vezes cansativo,  

mas extremamente produtivo e rico em aprendizagens. 

 

Ensinar é uma acção educativa que se dirige ao aluno para obter dele o crescimento 

intelectual através da interiorização de conceitos que o tornarão capaz de compreender e 

agir sobre a realidade do mundo em que vive. É emergindo na acção que se aprende 

verdadeiramente (Medeiros, 1975, p.44). Assim, o aluno só aprende verdadeiramente 

quando o conhecimento foi integrado e incluído na sua experiência, alterando o seu 

comportamento e transformando a sua percepção do mundo e dos outros.  

É a partir desta ideia que podemos afirmar que a Pedagogia Tradicional perde o seu 

sentido a partir do momento em que não envolve o aluno nas actividades de 

aprendizagem. Neste tipo de ensino, a ordem e a disciplina normativa são dois aspectos 

fundamentais da sua essência, centrando-se as suas preocupações na capacidade de 

memorização dos alunos, bem como na sua postura como um aluno obediente ao 

professor, sendo estes motivados por recompensas exteriores e punidos com castigos, 

como citou Medeiros (1975, p.50) onde não existe espaço para as necessidades e 

interesses dos alunos. Portanto, a instrução tende a ser magistral e a cultura transmite-

se  continuamente.  

Porém, quando a sociedade evoluiu este tipo de pedagogia tornou-se insuficiente. 

Nesta sequência surge uma nova pedagogia, centrada no «aprender fazendo», à qual se 

deu o nome de Pedagogia Activa, sendo esta apoiada por autores como Ferrière, 

Montessori, Decroly e Dewey.  

Como referiu Medeiros (1975, p.51) “a escola activa tinha como objectivo colocar o 

aluno em situação de investigação, estimulando os seus interesses e necessidades mais 

profundas”. A mesma ideia é proposta por Kerschensteiner (1928, p.54)38 ao afirmar 

que a educação deve desenvolver a personalidade moral autónoma e o caminho até ela, 

através dos meios da comunidade a que também o educador pertence. 

 

Diz-me, e eu esquecerei; Ensina-me e eu lembrar-me-ei;  

Envolve-me, e eu aprenderei. 

                                                 
38 Kerschensteiner, Georg. (1928). El Alma del Educador y el problema de la formacion del maestro. Editorial Labor 



    (Autor desconhecido)39 

 

Foi, exactamente, neste sentido que os dias no estágio decorreram até esta semana, 

onde a procura sistemática, a leitura, a pesquisa, o espírito de investigação, a reflexão e 

a crítica foram exploradas como princípios fundamentais ao meu desenvolvimento.  

 

No dia 10 de Janeiro de 2008, ao contrário do que vem sido hábito, acompanhei a 

Dra. Paula Josefa e o Dr. António Vidal a uma reunião na Escola Básica Integrada de 

São Bruno, situada em Caxias. Esta reunião, realizada na parte da manhã, tinha como 

intuito estabelecer um contacto mais próximo entre a DRELVT e os estabelecimentos 

de ensino que contêm Percursos Curriculares Alternativos (PCA), da área 

correspondente à equipa de apoio às escolas de Lisboa Ocidental-Amadora/Oeiras. 

Atente-se a este propósito, a presença de diversos professores de quatro escolas sede de 

agrupamento, os quais contactam diariamente com alunos inseridos neste tipo de 

percurso, nomeadamente Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen, 

Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro - Porto Salvo, Agrupamento de Escolas 

Almeida Garrett e Agrupamento de Escolas Alfornelos, para além da presença dos 

representantes da Escola Básica Integrada de São Bruno e do respectivo representante 

da equipa de apoio às escolas de Lisboa Ocidental-Amadora/Oeiras. 

No que concerne à reunião em si, o Dr. António iniciou o seu discurso com uma 

breve apresentação dos elementos representantes da DRELVT, assim como o dito 

representante, passando, posteriormente, a uma apresentação, em formato Power Point, 

do conteúdo legislativo inerente ao PCA.  

 

O power point é um programa para criar apresentações electrónicas, 

proporcionando todo o tipo de ferramentas tanto para o tratamento do texto e 

dos projectos como para a criação de gráficos e desenhos e que permite ainda o 

próprio controle da apresentação através da temporização e efeitos de 

transição40. 

 

Esta ferramenta de apresentação permite: 

                                                 
39 O cantinho do saber (s.d.). Consultado no dia 10 de Janeiro de 2008 através de 
http://ocantinhodosaber.blog.com/2033659/ 
40 Microcamp Internacional (2000). Manual de Power Point. Mem Martins: Microcamp Edições Culturais, Ltda. 



⇒ Fazer uma exposição atractiva ou motivadora através de um computador, 

projector; 

⇒  Construir materiais de apoio escritos; 

⇒  Elaborar acetatos a nosso gosto; 

⇒  Fazer “slides”; 

⇒  Criar páginas da Internet. 

 
Para além das potencialidades referidas, possibilita também a  

⇒  Elaboração de “slides” constituídos com texto, objectos, imagens, sons, gráficos, 

entre outros; 

⇒  Produção de efeitos de animação e multimédia; 

⇒ Utilização de materiais elaborados em outras aplicações. 

 

Relativamente ao PCA, o diploma legal que o ostenta é o Despacho Normativo n.º 

1/2006, de 06 de Janeiro. Este regulamenta a constituição, funcionamento e avaliação de 

turmas com percursos curriculares alternativos e surge no contexto do Decreto-Lei n.º 

6/2001, de 18 de Janeiro, mais especificamente a partir do 

 

Artigo 11.º - Diversificação das ofertas curriculares 

1 - Visando assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e combater a 

exclusão, as escolas dispõem de dispositivos de organização e gestão do 

currículo, destinados especialmente a alunos que revelem insucesso escolar 

repetido ou problemas de integração na comunidade educativa, os quais, para 

além da formação escolar, podem conferir um certificado de qualificação 

profissional.  

2 - Compete às escolas, no desenvolvimento da sua autonomia e no âmbito do 

seu projecto educativo, conceber, propor e gerir outras medidas específicas de 

diversificação da oferta curricular.  

 

No entanto, penso que este percurso curricular alternativo só é aplicado  

 

1 - Quando, no decurso de uma avaliação sumativa final, se concluir que um 

aluno que já foi retido em qualquer ano de escolaridade não possui as 

condições necessárias à sua progressão, deve o mesmo ser submetido a uma 



avaliação extraordinária que ponderará as vantagens educativas de nova 

retenção.  

2 - A proposta de retenção ou progressão do aluno está sujeita à anuência do 

conselho pedagógico, com base em relatório que inclua:  

a) Processo individual do aluno; 

b) Apoios, actividades de enriquecimento curricular e planos aplicados; 

c) Contactos estabelecidos com os encarregados de educação, incluindo parecer 

destes sobre o proposto;  

d) Parecer dos serviços de psicologia e orientação; 

e) Proposta de encaminhamento do aluno para um plano de acompanhamento, 

percurso alternativo ou cursos de educação e formação, nos termos da 

respectiva regulamentação (Despacho Normativo n.º 50/2005, de 09 de 

Novembro, artigo 4.º).  

 

Segundo o Despacho Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro, os percursos 

curriculares alternativos destinam-se aos alunos até aos 15 anos de idade, inclusive, que 

se encontrem em qualquer das seguintes situações:  

a) Ocorrência de insucesso escolar repetido; 

b) Existência de problemas de integração na comunidade escolar; 

c) Ameaça de risco de marginalização, de exclusão social ou abandono 

escolar; 

d) Registo de dificuldades condicionantes da aprendizagem, 

nomeadamente: forte desmotivação, elevado índice de abstenção, baixa 

auto-estima e falta de expectativas relativamente à aprendizagem e ao 

futuro, bem como o desencontro entre a cultura escolar e a sua cultura de 

origem.  

A estrutura curricular de cada ciclo deve ter como referência os planos curriculares 

constantes do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro, acrescida de uma formação artística, 

vocacional, pré-profissional ou profissional, assegurando a aquisição de competências 

essenciais definidas para o ciclo de ensino a que se reporta o percurso alternativo. O 



regime de avaliação é o regime definido no Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de 

Janeiro.  

 

Não obstante o supracitado, considero que grande parte dos problemas inerentes à 

escola é de natureza sócio-económica. Através de uma abordagem diacrónica podemos 

verificar que a escola já passou por diversas fases.  

Começou com a Escola das Certezas, passando, posteriormente, para a Escola das 

Promessas. Esta é marcada “pelo crescimento exponencial da oferta educativa escolar, 

como efeito combinado do aumento da oferta (políticas educativas) e do aumento da 

procura (“corrida à escola”) ” (Canário, 2000, p.146)41. Desde 1975 até hoje vive-se na 

Escola das Incertezas.  

A escola, enquanto instituição, é uma constituição social extremamente recente do 

ponto de vista histórico. Para que esta surgisse foi necessário preencher um conjunto de 

requisitos. Esta é caracterizada porque ocorre num espaço específico, que obedece a 

horários e calendários escolares, currículos e a classes etárias. Quanto à relação 

pedagógica, a escola tem subjacente a submissão dos indivíduos a regras interpessoais. 

É neste sentido que a escola é caracterizada como  

 

um espaço social onde se combinam diferentes lógicas de acção através de um 

processo de interacção constante entre os projectos e as aspirações individuais 

e os elementos de um sistema educativo que define regras e procedimentos 

impostos aos actores, muitas vezes independentemente da sua vontade (Alves, 

s.d.)42. 

 

Perante a massificação da escola e a sua consequente evolução, tanto a nível dos seus 

públicos, como das suas necessidades, tornou-se essencial adequar essas mesmas 

necessidades ao contexto e à sociedade em vigor. No entanto, sempre existiu uma 

enorme teimosia, por parte dos sistemas educativos actuais, em utilizar os paradigmas 

mecanicistas, hoje, obsoletos e sem qualquer utilidade.  

O futuro da aprendizagem não se cinge apenas aos conteúdos, nem à transferência 

dos mesmos, mas sim à construção da aprendizagem pelo próprio individuo em 

                                                 
41 Canário, R. (2000). Territórios Educativos de intervenção prioritária: A escola face à exclusão social. 1,Vol.IX. 
42 Alves, N. (s.d.). Escola e trabalhos: atitudes, projectos e trajectória. In Cabral, M. V. e Pais, José M. (Coords). 
Jovens Portugueses de Hoje. Oeiras: Celta. 



ambientes “que permitam compreender um mundo de diversidade onde vivemos cada 

vez mais sequiosos de conhecimento e mais afogados em informação” (Figueiredo, 

2001, p.79)43. No entanto é necessário, abdicar dos paradigmas mecanicistas “que hoje 

aprisionam os nossos sistemas escolares” (Figueiredo, 2001, p.79).  

É fundamental o desenvolvimento de um projecto reflexivo, a afirmação de um novo 

paradigma, a reinvenção do currículo, e a (re)organização escolar. É, ainda, essencial a 

mobilização de todos os actores implicados na Educação em afirmar este novo 

paradigma, em dar “corpo a um sonho de renovação organizacional e aperfeiçoamento 

curricular … e se [empenharem] num esforço permanente de procura de sentido e de 

adequação à mutável realidade circundante” (Figueiredo, 2001, p.80). Tal como Paulo 

Freire nos diz (2000)44 “o sonho da reinvenção constante do mundo, o sonho da 

libertação … o sonho da adaptação silenciosa dos seres humanos a uma realidade 

considerada intocável”.  

 

Quanto ao período da tarde, estive presente na reunião cujo assunto se reportava às 

provas de aferição de 4.º e 6.º anos e aos exames nacionais de 9.º ano e do ensino 

secundário. A reunião em apreço, solicitada pelo Gabinete de Avaliação Educacional 

(GAVE), destinava-se aos coordenadores do Departamento de Matemática e de 

Ciências Experimentais e teve início às 15h00m na Aula Magna da Reitoria da 

Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade de Lisboa.   

“O GAVE é um serviço central do Ministério da Educação que tem por missão 

desempenhar, no âmbito da componente pedagógica e didáctica do sistema educativo, 

funções de planeamento, coordenação, elaboração, validação, aplicação e controlo de 

instrumentos de avaliação externa das aprendizagens”45. 

As competências deste organismo prendem-se com a avaliação externa das 

aprendizagens dos alunos, especificamente o planeamento, coordenação, elaboração, 

validação, aplicação e controlo dos instrumentos de avaliação.  

Relativamente às suas atribuições, estas dividem-se em: 

• Planear o processo de elaboração e validação dos instrumentos de avaliação 

externa das aprendizagens; 

                                                 
43Figueiredo, A. D. (2001). Novos media e nova aprendizagem. In Carvalho, A. D. et al. Novo conhecimento. Nova 
aprendizagem. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
44Freire, P. (2000). Desafios da educação de adultos ante a nova reestruturação tecnológica. In Pedagogia da 
Indignação. Cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Editora UNESP.  
45 Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE). Missão. Consultado no dia 12 de Janeiro de 2008 através de Gabinete 
de http://www.gave.min-edu.pt/np3/2.html 



• Organizar, em colaboração com as escolas, através das direcções regionais da 

educação, os sistemas de informação necessários à produção dos instrumentos de 

avaliação externa das aprendizagens;  

•  Colaborar com a DGIDC no processo de realização das provas de avaliação 

externa das aprendizagens;  

• Supervisionar a correcção das provas de avaliação externa das aprendizagens;  

• Participar em estudos e projectos internacionais relativos à avaliação das 

aprendizagens. 

 

Muito sucintamente, foram abordados os seguintes tópicos: 

• Resultados do Relatório PISA 2006; 

• Instrumentos que assegurem, não apenas a avaliação sumativa externa, mas 

igualmente, a orientação e a preparação para os exames e provas nacionais, 

proporcionando elementos de estudo e de aprendizagem adequados aos vários 

níveis de ensino, nomeadamente: 

Testes Intermédios - Os testes intermédios, realizados pela 

primeira vez no ano lectivo de 2005-2006, visam contribuir para a melhoria 

das aprendizagens dos alunos dos ensinos Básico e Secundário. A realização 

destes testes permite aos alunos a familiarização com o tipo de prova de 

exame que irão realizar. Estes são instrumentos de avaliação disponibilizados 

às escolas e que os professores podem utilizar, quer para avaliação dos seus 

alunos, quer como elementos de apoio ao ensino/aprendizagem.  

Provas de Aferição46 - As Provas de Aferição de Língua 

Portuguesa e de Matemática dos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico visam 

avaliar o modo como os objectivos e as competências essenciais de cada 

ciclo estão a ser alcançados pelo sistema de ensino. A informação que os 

resultados destas provas fornecem mostra-se relevante para todos os 

intervenientes no sistema educativo, alunos, pais, encarregados de educação, 

professores, administração e para os cidadãos em geral. Estes resultados 

permitem uma monitorização da eficácia do sistema de ensino, devendo ser 

objecto de uma reflexão ao nível de escola que contribua para alterar práticas 

                                                 
46 Para mais informações vide, por favor, o Despacho n.º 2351/2007, de 14 de Fevereiro, rectificado pela Rectificação 
n.º 283/2007, de 02 de Março. 



em sala de aula, que assim podem e devem ser ajustadas de modo 

sustentado.  

Exames Nacionais47 –  

 Exames Nacionais do Ensino Básico - Os exames nacionais são 

instrumentos de avaliação sumativa externa que se aplicam no final do 3º 

ciclo do Ensino Básico. Enquadram-se num processo que contribui para a 

certificação das aprendizagens e competências adquiridas pelos alunos e, 

paralelamente, são instrumentos de regulação das práticas educativas, no 

sentido de promover a melhoria sustentada das aprendizagens. 

Exames Nacionais do Ensino Secundário - Os exames nacionais 

são instrumentos de avaliação sumativa externa no Ensino Secundário. 

Enquadram-se num processo que contribui para a certificação das 

aprendizagens e competências adquiridas pelos alunos e, paralelamente, 

revelam-se instrumentos de enorme valia para a regulação das práticas 

educativas, no sentido da garantia de uma melhoria sustentada das 

aprendizagens. 

• Projecto 1000 Itens - O projecto 1000 Itens surgiu na sequência da “Reflexão 

sobre os Resultados da 1.ª Chamada das Provas de Exame de Matemática do 

9.º ano – 2005”, realizada pelo GAVE conjuntamente com o Júri Nacional de 

Exames (JNE) em Setembro de 2005 e envolveu todas as escolas com 3.º 

ciclo na análise e discussão dos resultados dos seus alunos48. 

10ª e 11ª Semana: do dia 14 de Janeiro até ao dia 25 de Janeiro de 

2008  

 

À semelhança da reflexão inerente à 7ª e 8ª semana, e pelas mesmas razões aludidas 

na mesma, optei por juntar numa só reflexão os dias em apreço.  

Para uma melhor compreensão da reflexão em consideração, irei dividir a mesma em 

duas partes. Na primeira parte darei a conhecer as tarefas efectuadas no âmbito das 
                                                 
47 Vide, ainda, o Despacho Normativo n.º14/2007, 08.03 - Aprova os regulamentos do JNE, dos Exames 
EB e ES (publicado anualmente); o Decreto-Lei n.º74/2004, 26.03, alterado pela Declaração de 
Rectificação n.º44/2004, 25.05, Decreto-Lei n.º24/2006, 06.02, Declaração de Rectificação n.º23/2006, 
07.04, Parecer n.º1/2007, 11.07, Decreto-Lei n.º272/2007, 26.07 - Estabelece os princípios orientadores 
de organização, gestão e avaliação curricular do Secundário, bem como o plano de estudos e as respectivas portarias 
que o regulamentam; e por fim, o Despacho Normativo n.º 1/2005, 05.01 rectificado pela Declaração de Rectificação 
n.º3/2005,10.02, Despacho Normativo n.º 18/2006, 14.03, Despacho Normativo n.º 5/2007, 10.01- Princípios e 
procedimentos de avaliação dos três ciclos do EB. 
48 Para mais informações consulte, por favor, o seguinte endereço electrónico: http://www.gave.min-
edu.pt/np3/15.html 



desconformidades apontadas pela IGE na amostra das escolas seleccionadas na área de 

jurisdição da DRELVT; por sua vez, na segunda parte destacarei uma nova actividade, 

iniciada no passado dia 15 de Janeiro de 2008 – construção de uma base de dados com o 

nome dos professores seleccionados para supervisores das provas de aferição (1.º e 2.º 

ciclos) e supervisores do processo de classificação dos exames nacionais de 9.º ano de 

escolaridade e do ensino secundário (11.º e 12.º anos).  

 
1ª parte:  
 

Relativamente às tarefas realizadas no âmbito das ilegalidades aludidas pela IGE, 

estas são, praticamente, as mesmas que foram efectivas nas semanas anteriores. A única 

diferença a destacar prende-se com a proposta introduzida, por mim, ao Dr. Francisco - 

iniciar o arquivamento dos processos finalizados (25 de Janeiro de 2008).  

A figura seguinte ilustra uma pequena actualização no esquema elaborado na 7ª e 8ª 

semana, onde é possível verificar em que momento é introduzido o arquivamento.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envio via e-mail, por 
parte da IGE, da 

“ficha de 
comunicação de 

situações de 
desconformidade” 

relativa à escola 
pertencente à 

amostra das escolas 
seleccionadas da área 

de jurisdição da 
DRELVT. Nesta 

ficha foram 
registadas as 

ilegalidades aquando 
da visita inspectiva  

 

Redacção da 
Informação-

Proposta 

Assinatura do(s) 
técnico(s) que 

formaliza(m) o parecer 
técnico  

Parecer do Director de 
Serviços de Apoio Pedagógico 

e Organização Escolar  

Despacho do Director Regional 
ou do Director Regional 

Adjunto se tiver nele delegada 
essa competência  

“Concordo. 
À consideração 

superior.” 

Dá-se conhecimento do parecer, 
à escola em desconformidade e à 

IGE, através de um Oficio 
(enviado via e-mail) *  

“Autorizo.” 

Na ECA existe uma lista interna que permite fazer um 
controlo interno dos documentos que seguem para 

parecer do Director de Serviços de Apoio Pedagógico e 
Organização Escolar 

 

Solicitação, por parte da DRELVT, à 
escola em apreço que esta se 
pronunciasse no âmbito das 
desconformidades apontadas  

* Ressalve-se a este respeito que o Oficio em questão 
foi “despachado” pelo Director Regional Adjunto 

Envio da 
Informação-Proposta 

para parecer e, 
posterior, despacho 



 

 

 

   

 

2ª parte: 
 

 

 

Paralelamente às tarefas realizadas no âmbito das ilegalidades aludidas pela IGE na 

amostra das escolas escolhidas na área de jurisdição da DRELVT, iniciei outra 

actividade já mencionada previamente. Esta resume-se à construção de uma base de 

dados com o nome dos professores seleccionados para supervisores das provas de 

aferição (1.º e 2.º ciclos) e supervisores do processo de classificação dos exames 

nacionais de 9.º ano de escolaridade e do ensino secundário (11.º e 12.º anos).  

 

No contexto da avaliação externa dos Ensino Básico e Secundário e da aplicação das 

Provas de Aferição dos 4º e 6º anos de escolaridade, o Gabinete de Avaliação 

Educacional considera fundamental promover a convergência de conceitos e 

procedimentos em matéria de avaliação. 

Consequentemente, a fiabilidade da classificação dos Exames Nacionais e das Provas 

de Aferição é um factor determinante para o cumprimento de objectivos de qualidade na 

avaliação educacional em Portugal. Neste sentido, os problemas ligados à fiabilidade só 

poderão ser minimizados por recurso a uma formação adequada dos professores 

classificadores. Não sendo possível formar todos os classificadores, o GAVE, enquanto 

entidade formadora acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação 

Contínua, promove acções de formação de supervisores de classificação. 

O sistema de formação assegura o desenvolvimento permanente de uma organização 

e contém potencialidades para responder às exigências resultantes das inovações 

técnicas e/ou tecnológicas, com vista a garantir a qualidade da formação proporcionada. 

No fundo, a formação actua sobre o factor-chave das organizações – as pessoas. É 

um instrumento de gestão com uma dimensão estratégica por ser uma actividade 

facilitadora da mudança numa dupla perspectiva: desencadeia a mudança e ajuda a 

mudança. Nesta óptica de desenvolvimento, a formação nunca poderá ser considerada 

Existem três “tipos” de pareceres com diferentes desenvolvimentos:   

- O processo é arquivado; 

- A situação “baixa” à escola para futura correcção da mesma; 

- É levantado um processo disciplinar ao Presidente do órgão de gestão. 

 

Arquivamento do processo 

A escola corrige a desconformidade, dá-se, novamente, a conhecer à IGE o 
parecer, através de um Oficio. Após seguir os trâmites legais, o processo é 
arquivado.  

Antes do processo ser arquivado é imprescindível actualizar o “estado do 
processo” na gestão do expediente e retirar os documentos 
desnecessários. 



Modelo de Abordagem Sistémica à Formação 

como uma despesa mas sim como um investimento: se formar é caro, investir na 

ignorância é o quê? 

A Abordagem Sistémica à Formação é um processo sistemático e utilizado para 

desenvolver uma combinação integrada de recursos (formandos, formadores, materiais, 

equipamento e instalações), técnicas e procedimentos para desempenhar, 

eficientemente, as funções requeridas para alcançar objectivos específicos da formação. 

Este tipo de abordagem compreende quatro etapas: análise, concepção, implementação e 

avaliação49. 

 

Formar pessoas é um processo contínuo que, nos tempos modernos e em constante 

mutação, requer ajustamentos frequentes. Para tal, o sistema de formação, deve possuir 

mecanismos que rápida e eficazmente respondam às alterações conjunturais do 

ambiente, a novos equipamentos, técnicas, procedimentos, entre outros.  

 

Tendo como objectivo corresponder às solicitações do GAVE, a DRELVT, 

designadamente a Equipa de Currículo e Avaliação, iniciou todos os procedimentos 

necessários à selecção equitativa dos professores supervisores. Para o efeito, foi 

necessário seguir os seguintes passos: 

                                                 
49 Documentos proporcionados pelo Exército de Portugal. 

  

IImmpplleemmeennttaaççããoo  

 
CONDUÇÃO DOS 

CURSOS AAvvaalliiaaççããoo  

VALIDAÇÃO DA FORMAÇÃO 

MODIFICAÇÃO E 
ACTUALIZAÇÃO SE 

NECESSÁRIO 

 

CCoonncceeppççããoo  

DETERMINAÇÃO DOS  
CONTEÚDOS 

SELECÇÃO DOS 
MÉTODOS E MEIOS 

DEFINIÇÃO DOS 
OBJECTIVOS 

AAnnáálliissee  

SELECÇÃO E ANÁLISE 
TAREFAS 

Curso de Levantamento do Perfil Profissional: 
Modelo ASF  

Análise de  
Funções 



1. Informar as escolas da abertura do processo de inscrições para a formação de 

candidatos a supervisores da classificação das Provas de Aferição dos 4º e 6º 

anos de escolaridade, supervisores da classificação das Provas de Exame do 

9º ano de escolaridade e das Provas de Exame das disciplinas de Matemática 

A, Matemática B, História A, Física e Química A, Biologia e Geologia e 

Português, para o presente ano lectivo; 

2. Reunir todas as fichas de inscrição; 

3. Seleccionar os candidatos segundo critérios restritos e circunspectos, 

nomeadamente as necessidades para 2008, o prazo de entrega e os requisitos 

para o exercício da função de supervisor enumerados pelo GAVE; 

4.  Conceber uma base de dados com o nome dos candidatos; 

5. Destacar o nome dos candidatos seleccionados; 

6. Apresentar os dados finais ao GAVE, isto é, o nome dos professores 

seleccionados para a função de supervisor; 

7. Informar os candidatos seleccionados e não seleccionados; 

8. Arquivar o processo. 

 
No que diz respeito à minha participação nesta actividade, esta cingiu-se, 

inicialmente, à elaboração e inserção de informações numa base de dados, em formato 

Excel, para professores apurados e não apurados do 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

Primeiramente, construi uma tabela com o aspecto que segue: 

 

Nome do Professor Ciclo L. Port. Mat. Contacto 
Escola em que 

lecciona Telefone Telecópia Uni. Esc. 

         
 

Mais tarde, e após a orientação da Dra. Susana Gomes a tabela passou a ter o 

seguinte aspecto: 

 

Nome do 
Professor Ciclo L. Port. Mat. Esc./Indíc. Contacto 

Escola em que 
lecciona Telefone 

Tele
cópi

a Uni.Esc. 

          
 
 

A cada agrupamento de exame (Lisboa Sintra, Linda-a-Velha, Lisboa Ocidental, 

Lisboa Central, Lisboa Oriental, Lezíria e Médio Tejo, Oeste, Setúbal e Margem Sul) 

corresponde uma só tabela. 



Inseri, ainda, os dados dos professores do Ensino Secundário relativos à disciplina de 

Português B. Como é perceptível, a construção da tabela já não foi da minha autoria. 

Não obstante o referido, o aspecto da tabela que inclui os dados dos professores do ES é 

o subsequente: 

  

Tal como para o 3.º CEB, também para o Ensino Secundário corresponde uma só 

tabela a cada agrupamento de exame (Lisboa Sintra, Linda-a-Velha, Lisboa Ocidental, 

Lisboa Central, Lisboa Oriental, Lezíria e Médio Tejo, Oeste, Setúbal e Margem Sul). 

No dia 21 de Fevereiro de 2008, elaborei as tabelas com os nomes dos professores 

seleccionados (3.º CEB e ES). Através das tabelas ulteriores, é possível verificar, 

facilmente, quais os candidatos seleccionados, auxiliando os futuros contactos, por parte 

da equipa de apoio. 

 

3.º CEB: 

Nome do Professor L.Port. Mat. Prof. Seleccionados 

    

 
     ES: 
 

Nome do Professor Port. Mat. A Hist. A Mat. B Bio Geo Fis Qui A Prof. Seleccionado 

        

 
 

Na minha opinião este é um processo essencial que contribui, determinantemente, 

para o aumento da fiabilidade e equidade da classificação dos Exames Nacionais e das 

Provas de Aferição, minorando, deste modo, a subjectividade intrínseca inculcada por 

cada docente na sua prática pedagógica, e, posterior, cumprimento dos objectivos de 

qualidade na avaliação educacional.  

Gibbs e Murphy (1994, referenciando Fernandes, 2005, p.111)  

 

sustentam que a igualdade de resultados não é propriamente uma finalidade 

apropriada, porque grupos diferentes podem ter experiências, interesses, 

motivações, características, qualidade e pontos fortes e fracos muito distintos. 

Para estas autoras, a equidade na avaliação implica que as suas práticas e a 

Nome do 
Professor Ciclo Port. Mat. A Hist. A Mat. B Bio Geo 

Fis Qui 
A 

Esc./ 
Índ. Contacto 

Escola em 
que lecciona Telefone 

Telec
ópia 

Uni. 
Esc. 

              



interpretação dos resultados seja justa, adequada e equilibrada para todos os 

grupos. 

 
Kellaghan e Madaus (2003, citado por Fernandes, 2005, p.114)  

 

referem quatro factores que podem afectar a fiabilidade de um exame: 

- Os alunos podem ter desempenhos diferentes em momentos de resolução 

diferentes. 

- Os desempenhos dos alunos podem ser influenciados por condições externas 

ao próprio exame. 

- Os desempenhos dos alunos podem ser diferentes, de acordo com a variação 

das questões que têm de resolver. 

- As correcções dos exames podem variai sensivelmente de corrector para 

corrector, principalmente em questões não objectivas, de resposta aberta. 

 

Segundo Fernandes (2005, p.114)  

 

para diminuir, ou mesmo anular, estas ameaças à fiabilidade dos exames, o que 

normalmente se faz é estandardizar as condições de administração, detalhar e 

clarificar tanto quanto possível os critérios de correcção, livrando-os de 

quaisquer ambiguidades, e moderar os procedimentos dos correctores para 

assegurar que os critérios e os padrões de correcção sejam uniformes.  

 

12ª e 13ª Semana: do dia 28 de Janeiro até ao dia 08 de Fevereiro de 

2008  

 
Na continuidade das tarefas expressas na reflexão anterior, irei incluir numa só 

ponderação as tarefas elaboradas ao longo das semanas de 28 de Janeiro até 01 de 

Fevereiro de 2008 e de 06 de Fevereiro até 08 de Fevereiro de 2008. Nesta sequência, é 

fácil verificar que nos dias 04 e 05 de Fevereiro de 2008 não compareci no local de 

estágio devido à interrupção do Entrudo, o que solicitei à Dra. Ana Paula. 

Na presente reflexão optei por aduzir apenas alguns a pontos que considero 

pertinentes e dignos de consideração.  



Apesar de não querer tornar-me demasiado repetitiva, o “caso desconformidades” 

ainda contínua a ser bastante debatido nas minhas tarefas diárias. Consequentemente, 

voltei a elaborar tarefas, tais como: 

� Articulação com os restantes elementos da equipa acerca dos dados, redigidos 

no âmbito das suas funções, a incluir na Informação-Proposta da 

correspondente escola;  

� Confirmação da informação inserida na Informação-Proposta; 

� Formatação da Informação-Proposta, de modo a redigir o documento segundo 

um único modelo; 

� Rectificação das Informações-Proposta finalizadas; 

� Envio das Informações-Proposta para despacho; 

� Redacção do Ofício dirigido, quer à escola em divergência, quer à Inspecção-

Geral da Educação; 

� Rectificação dos Ofícios; 

� Envio, via e-mail, dos Ofícios à escola em questão e à IGE; 

� Arquivamento dos processos finalizados.  

 

Porém, a partir do dia 31 de Janeiro de 2008 iniciei, paralelamente, uma outra tarefa, 

já aludida na reflexão anterior – compilar/arquivar as fichas de inscrição dos candidatos 

a supervisores das provas de aferição (1.º e 2.º ciclos) e supervisores do processo de 

classificação dos exames nacionais de 9.º ano de escolaridade e do ensino secundário 

seleccionados e correspondentes telecópias50 num dossier específico. Para o efeito, 

preconizei a seguinte metodologia:  

 

Dossier: Professores Supervisores Seleccionados – 2.º Ciclo do Ensino Básico 

1. Língua Portuguesa 

 - Tabela, enviada pelo GAVE, onde são descritas as necessidades para as 

diversas unidades de aferição correspondentes ao ano de 2008, 

  - Tabela com o nome dos professores supervisores seleccionados, 

 

Nome do Professor L.Port. Mat. Prof. Seleccionados 

I II III IV 

                                                 
50 É importante referir que estas Telecópias serviram como mediadores na comunicação, aos professores candidatos, 
da sua selecção, ou não selecção, às “vagas” de supervisores das provas de aferição (1.º e 2.º ciclos) e supervisores do 
processo de classificação dos exames nacionais de 9.º ano de escolaridade e do ensino secundário.  



I – Nome do professor seleccionado 

II, III – Seleccionar, com uma cruz, a disciplina pertencente ao respectivo professor 

IV – Unidade de Aferição para a qual o professor foi seleccionado 

   

 - Telecópia e ficha de inscrição do candidato seleccionado (por unidade 

de aferição). 

 

2. Matemática 

 - Tabela, enviada pelo GAVE, onde são descritas as necessidades para as 

diversas unidades de aferição para o ano de 2008, 

  - Tabela com o nome dos professores supervisores seleccionados, 

 

Nome do Professor L.Port. Mat. Prof. Seleccionados 

I II III IV 

I – Nome do professor seleccionado 

II, III – Seleccionar, com uma cruz, a disciplina pertencente ao respectivo professor 

IV – Unidade de Aferição para a qual o professor foi seleccionado 

 

  - Telecópia e ficha de inscrição do candidato seleccionado (por unidade 

de aferição). 

(É importante referir que as unidades de aferição estão reunidas em Lisboa Sintra, 

Linda-a-Velha, Lisboa Ocidental, Lisboa Central, Lisboa Oriental, Lezíria e Médio 

Tejo, Oeste, Setúbal e Margem Sul) 

Dossier: Professores Supervisores Seleccionados – 3.º Ciclo do Ensino Básico 

3.  Língua Portuguesa 

 - Tabela, enviada pelo GAVE, onde são descritas as necessidades para os 

diversos agrupamentos de exame para o ano de 2008, 

  - Tabela com o nome dos professores supervisores seleccionados, 

 

Nome do Professor L.Port. Mat. Prof. Seleccionados 

I II III IV 

I – Nome do professor seleccionado 

II, III – Seleccionar, com uma cruz, a disciplina pertencente ao respectivo professor 

IV – Agrupamento de exame para a qual o professor foi seleccionado 

 

  - Telecópia e ficha de inscrição do candidato seleccionado (por 

agrupamentos de exame). 



4. Matemática 

 - Tabela, enviada pela IGE, onde são descritas as necessidades para os 

diversos agrupamentos de exame para o ano de 2008, 

 - Tabela com o nome dos professores supervisores seleccionados, 

  

 

Nome do Professor L.Port. Mat. Prof. Seleccionados 

I II III IV 

I – Nome do professor seleccionado 

II, III – Seleccionar, com uma cruz, a disciplina pertencente ao respectivo professor 

IV – Agrupamento de exame para a qual o professor foi seleccionado 

 

 - Telecópia e ficha de inscrição do candidato seleccionado (por 

agrupamentos de exame). 

 

Dossier: Professores Supervisores Seleccionados – Ensino Secundário 

- Tabela, enviada pelo GAVE, onde são descritas as necessidades para os 

diversos agrupamentos de exame para o ano de 2008, 

- Tabela com o nome dos professores supervisores seleccionados, 

I – Nome do professor seleccionado 

II, III, IV, V, VI, VII – Seleccionar, com uma cruz, a disciplina pertencente ao respectivo professor 

VIII – Agrupamento de exame para a qual o professor foi seleccionado 

 

- Telecópia e ficha de inscrição do candidato seleccionado (por agrupamentos de 

exame). 

 

(À semelhança das unidades de aferição também os agrupamentos de exame estão 

reunidos em Lisboa Sintra, Linda-a-Velha, Lisboa Ocidental, Lisboa Central, Lisboa 

Oriental, Lezíria e Médio Tejo, Oeste, Setúbal e Margem Sul) 

 

Por sua vez, as fichas de inscrição dos professores não seleccionados foram 

arquivadas em dossiers distintos. Por motivos óbvios, gostaria de antecipar que os 

dossiers em consideração não estão, para já, finalizados!!! 

Nome do Professor Port. Mat. A Hist. A Mat. B Bio Geo Fis Qui A Prof. Seleccionado 

I II III IV V VI VII VIII 



A este propósito, gostaria de destacar a minha participação na realização desta tarefa, 

através da pesquisa e introdução do número da telecópia da escola apensa ao professor 

não seleccionado. 

 

No que diz respeito a esta tarefa, não poderei finalizar esta reflexão sem primeiro 

destacar um pormenor. Peço desculpa por este meu espírito tão crítico, contudo  

 

o fim da educação não é empurrar a criança para uma função ou moldá-la num 

determinado conformismo mas sim amadurece-la e arma-la (às vezes desarma-

la) o melhor que se pode para a descoberta da vocação que constitui o seu 

próprio ser e o centro da convergência das suas responsabilidades de Homem. 

A única forma aceitável é, pois, no fim de contas, a auto-educação com a ajuda 

dos agentes encarregados desta tarefa (Mounier, s.d., citado por Planchard, 

1960)51. 

 

Na minha opinião, considero que o imenso trabalho tido na comunicação aos 

professores da sua selecção, ou não, assim como as despesas que advém do mesmo 

teriam sido colmatadas se os dados fossem disponibilizados na Internet. Actualmente 

temos ao nosso dispor uma enorme quantidade e diversidade de tecnologias devido às 

profundas mudanças que se assistem. Sabendo que as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) têm um impacto cada vez maior na nossa sociedade, na nossa vida, 

talvez fosse interessante reflectir e repensar num novo tipo de currículo adaptado a esta 

mudança iminente, assim como a sua constante utilização nas empresas/instituições do 

nosso país. 

Porém, a quem cabe a responsabilidade do “esquecimento” das inúmeras 

funcionalidades que esta ferramenta apresenta? 

Para além das tarefas descritas, no dia 29 de Janeiro de 2008, tive a oportunidade de 

estabelecer o meu primeiro contacto telefónico. Confesso que estava muito nervosa e 

apreensiva, no entanto, gostaria de salientar a minha postura perante esta tarefa porque, 

apesar da falta de conhecimentos, tentei realizar a tarefa requerida com uma imensa 

satisfação e motivação, aplicando todas as informações que possuía. À medida que tinha 

um maior contacto, tinha também uma maior confiança e ousadia. 

 

                                                 
51 Planchard, E. (1960). A Pedagogia Escolar Contemporânea. Coimbra: Coimbra Editora. 



No dia 28 de Janeiro de 2008 participei, ainda, numa reunião com a Equipa de 

Organização e Funcionamento Pedagógico das Escolas (EOFPE) onde foram debatidas 

as alterações ao Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário (Lei n.º 3/2008, de 

18 de Janeiro).  

Atente-se a este propósito, a seguinte notícia publicada no site do Ministério da 

Educação: 

 

As alterações ao Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário, 

publicadas no Diário da República, reforçam a autoridade dos professores e a 

autonomia das escolas, ao mesmo tempo que simplificam e agilizam 

procedimentos, conferindo maior responsabilidade aos pais e aos encarregados 

de educação. 

Nos últimos quatro anos, a experiência da aplicação da Lei n.º 30/2002, de 

20 de Dezembro, permitiu verificar que, em muitos aspectos, o papel dos 

professores não era valorizado, não se tinha em conta a necessidade de uma 

actuação célere em situações de alteração do clima de trabalho nas escolas e 

não havia um contributo eficaz para o desenvolvimento de uma cultura de 

responsabilidade de alunos e de pais. 

As alterações agora introduzidas são orientadas pelos seguintes princípios: 

Reforço da autoridade dos professores e da autonomia das escolas;  

Maior responsabilização e envolvimento dos pais e dos encarregados de 

educação no controlo da assiduidade dos seus educandos;  

Simplificação e agilização de procedimentos;  

Distinção clara e precisa entre medidas correctivas, de cariz dissuasor, 

preventivo e pedagógico, e medidas disciplinares sancionatórias52.  

 
Antes de terminar esta reflexão, apenas gostaria de destacar a necessidade de apostar 

na flexibilidade dos profissionais que iniciem as suas funções no mercado de trabalho, 

uma vez que foi uma das características mais valorizadas no decorrer destas semanas. 

Esta permite aos mesmos possuírem uma maleabilidade de espírito para se dedicarem a 

vários estudos ou trabalhos ou até para discernirem com clareza o que fazer perante uma 

situação discordante. É claro que a licenciatura em Ciências da Educação introduziu 

esta qualidade aos seus alunos.   

                                                 
52 De modo a efectuar a leitura extensiva da referida notícia consulte, por favor, http://www.min-
edu.pt/np3/1571.html 



Flexibilidade derivava do latim flexibilitate e caracteriza-se pela “qualidade do que é 

flexível; destreza, agilidade; aptidão, maleabilidade do espírito para se dedicar a vários 

estudos ou trabalhos; aptidão para variadas coisas ou aplicações”53. 

                                                 
53Flexibilidade. Consultado no dia 31 de Outubro de 2006 através de 
http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx 



5º Mês: Fevereiro 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações gerais sobre as reflexões: 

 

� Finalização da actividade “Controlo da Organização do Ano Lectivo da 

amostra de escolas da área de jurisdição da DRELVT” e respectivas tarefas; 

 

� Finalização da actividade designada por “Selecção dos professores para 

supervisores das provas de aferição (1.º e 2.º ciclos) e supervisores do 

processo de classificação dos exames nacionais de 9.º ano de escolaridade e 

do ensino secundário (11.º e 12.º anos)” e respectivas tarefas; 

 

� Início da actividade “Desenvolvimento do processo das Provas de Aferição 

e dos Exames Finais Nacionais”; 

 

� Compilação de diversos materiais e arquivamento dos mesmos. 

 

� Situações que demonstram o desenvolvimento de novas competências e o 

aprofundamento de outras adquiridas anteriormente; 

 

� Introdução de novos conceitos necessários à evolução da actividade em 

curso. 

 



14ª Semana: do dia 11 de Fevereiro até ao dia 15 de Fevereiro de 2008  

 
Tal como preveni na reflexão anterior, durante esta semana dediquei, praticamente, 

toda a semana a proceder ao arquivamento das fichas de inscrição e, respectivas, 

telecópias dos professores não seleccionados para supervisores das provas de aferição 

(1.º e 2.º ciclos) e supervisores do processo de classificação dos exames nacionais de 9.º 

ano de escolaridade e do ensino secundário. 

De modo a cumprir com sucesso a tarefa solicitada, optei por seguir a seguinte 

metodologia: 

1. Compilar a informação em quatro dossiers específicos: um dossier por ciclo (1.º, 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico) e outro para o Ensino Secundário; 

2. Alfabetar as fichas de inscrição dos professores não seleccionados; 

3. Alfabetar as telecópias enviados aos estabelecimentos de ensino a comunicar 

quais os professores não apurados; 

4. Alfabetar a listagem correspondente aos professores seleccionados54;                

5. Agregar a informação dos números anteriores, procedendo, posteriormente, ao 

arquivamento do processo.  

 

Etimologicamente, e admitindo a formação que lhe atribuem alguns 

especialistas, o vocábulo “arquivo” provém do grego “archeion” que seria 

composto de dois elementos: ARKHAIOS, antigo e EPO, dispor, ter cuidado, e 

deu origem em latim “archivum”. Arquivo, significaria, portanto, a arrumação 

de coisas antigas. 

(…) 

Actualmente, o termo ARQUIVO pode ser entendido e utilizado com os 

seguintes sentidos e orientações: 

� Conjunto de documentos, qualquer que seja a sua data, a sua forma, o seu 

suporte material, elaborados ou recebidos por um organismo público ou 

privado, em função da sua actividade e conservado para efeitos 

administrativos;  

� Como local destinado à conservação e guarda de documentos devidamente 

classificados e ordenados;  

                                                 
54 Na eventualidade de existirem fichas de inscrição repetidas, esta listagem permitiu o não envio de informação 
equívoca e controversa aos professores seleccionados para supervisores das provas de aferição e supervisores do 
processo de classificação dos exames nacionais de 9.º ano de escolaridade e do ensino secundário.    



� Como unidade de serviço administrativo especializado cuja missão 

consiste em receber, classificar, guardar e emprestar documentos. Neste sentido 

o arquivo funciona como a memória organizada da instituição que serve.  

As funções do arquivo são de natureza meramente auxiliar ou instrumental. 

Isto equivale a dizer que constitui uma actividade interna que tem por objectivo 

manter a organização ou a instituição em perfeitas condições de 

funcionamento55. 

 

Finalizada a tarefa supracitada, no dia 15 de Fevereiro de 2008 confirmei se os 

processos inerentes às desconformidades apontadas pela IGE na amostra das escolas 

seleccionadas na área de jurisdição da DRELVT estavam todos localizados na pasta 

partilhada e construída para o efeito. Neste sentido, senti a necessidade de elaborar uma 

tabela nova (anexo XIX). A figura seguinte ilustra essa nova tabela. 

 

Designação da 

Escola 

Informação- 

Proposta 
“Adenda” 

Ofício 

IGE Escola 

S1     

  

O preenchimento da tabela utilizada apenas obedecia a uma regra: assinalar com uma 

cruz a presença do documento em apreço, aquando da verificação da pasta. 

No seguimento da tabela antecedente, construi uma outra tabela (anexo XX). Esta 

tinha como objectivo primordial a verificação rápida de alguns dados a que cada 

documento redigido obteve reflexão e ponderação por parte da equipa. 

 

Nome 
da 

Escola 

Data da Ficha de 
Desconformidades 

Informação- 
Proposta 

Data do 
Despacho Adenda Data do 

Despacho 

Data do 
envio dos 

Ofícios 
Observações 

IGE Escola 
S1         

 

As tarefas aludidas anteriormente foram as que realizei durante a minha presença no 

local de estágio no decorrer desta semana. Confesso que esta reflexão foi bastante breve 

e sucinta, porém, não deixa de retratar o meu quotidiano na Direcção Regional de 

Educação de Lisboa e Vale do Tejo.  

                                                 
55 Ribeiro, J. (2006). Sistemas de informação: arquivo. Consultado no dia 15 de Fevereiro de 2008 através de 
http://joaquim_ribeiro.web.simplesnet.pt/Arquivo/index.htm#Conceito 



Antes de terminar a reflexão em consideração, é de todo pertinente afirmar que, neste 

momento, já consegui cumprir, com sucesso, alguns dos objectivos, pessoais, que defini 

quando iniciei este estágio, tais como: 

a) Procurar informação de natureza diversa, interpretando-a e aplicando-a 

na resolução de problemas e em diferentes contextos de actuação; 

b) Explicitar e comunicar alguns dos conhecimentos teóricos adquiridos 

ao longo da licenciatura para situações concretas; 

c) Saber adequar-me a modelos de organização e gestão que valorizam o 

trabalho individual ou em equipa; 

d) Agir em contexto, com recurso aos saberes em cultura, língua e 

comunicação; 

e) Mobilizar conhecimentos teóricos para o contexto de estágio; 

f) Relacionar as aprendizagens decorrentes da experiência escolar com as 

actividades requeridas; 

 

Este facto deixa-me bastante satisfeita uma vez que, como vivemos numa 

sociedade complexa e diferente do que era outrora, é necessário encontrar indivíduos 

com um olhar crítico sobre a sociedade, como é o caso dos licenciados em Ciências da 

Educação.  

Assim sendo, através destes cinco meses de estágio, sensivelmente, tive a 

oportunidade de compreender melhor o funcionamento e dinâmica organizacional desta 

instituição estatal e a dificuldade que existe na implementação, mediante os prazos 

estipulados, de novos projectos e actividades no seio da mesma. 

Gostaria, ainda, de salientar a atitude da orientadora de Estágio – Dra. Ana Paula – 

que está sempre atenta a qualquer solicitação, estimula, incentiva e promove sempre a 

reflexão crítica e a autonomia gerando, continuamente, um clima de confiança e 

abertura. 

15ª Semana: do dia 18 de Fevereiro até ao dia 22 de Fevereiro de 2008  

 
Após várias semanas de dedicação árdua à actividade desconformidades apontadas 

pela IGE na amostra das escolas seleccionadas na área de jurisdição da DRELVT, no 

decorrer desta semana este mesmo processo ficou, praticamente, finalizado. Deste 

modo, é importante realçar que apenas dois processos estão pendentes.  



Na recta final desta actividade, e apesar de todo o processo moroso, ressalvo a 

valiosa colaboração dos diversos elementos que constituem a equipa como 

extremamente útil e assaz. Julgo que esta é uma questão que merece, desde já, uma 

especial atenção tendo em conta a sua relevância no agradável desenvolvimento do meu 

estágio. 

Sem dúvida que esta foi uma actividade muito produtiva, na qual senti que aprendi 

imensas coisas que me serão úteis futuramente, assim como amplifiquei as minhas 

competências. Na realidade, o trabalho que desenvolvi, contribuiu para consolidar a 

minha autonomia, mobilizar conhecimentos, capacidades e valores em aprendizagens 

novas, apreender, interpretar e produzir conhecimentos significativos, valorizar 

diferentes capacidades, entre as quais destaco a capacidade relacional e a capacidade 

investigativa, propor tarefas complexas e desafios e desenvolver novas competências. 

 

Dada a crescente importância e aposta atribuída ao conceito competência é imperioso 

compor, neste momento, uma breve caracterização do mesmo. Por motivos óbvios, só 

reproduzirei aqui algumas informações; para um exame exaustivo do referido tema, 

convido o leitor a recorrer à consulta das publicações existentes.  

 

Competências  
 

O mundo de hoje é caracterizado por rápidas mudanças, por uma série de factores, 

tais como a globalização, o impacto da informação e as tecnologias da comunicação, a 

gestão do conhecimento e a necessidade de acolher e gerir a diversidade, a mobilidade 

das pessoas, que tornaram a educação significativamente diferente. 

Todas estas mudanças levantaram uma série de necessidades e oportunidades a que 

se tentou responder com a criação da Área de Educação Europeia, no âmbito da 

Declaração de Bolonha e do Comunicado de Praga. 

Tal como referi no Capítulo I, o Processo de Bolonha corresponde ao desígnio da 

construção do Espaço Europeu do Ensino Superior, coeso, competitivo e atractivo para 

docentes e alunos europeus e de países terceiros. Visa, igualmente, a construção de um 

Espaço Europeu do Ensino Superior que promova a mobilidade de docentes, de 

estudantes e a empregabilidade de diplomados.  

Neste contexto, adoptaram-se medidas que enriquecem a contribuição do ensino 

superior na concretização da Aprendizagem ao Longo da Vida, nomeadamente fazendo 



uso do sistema europeu de transferência de créditos ECTS na valorização profissional. 

Na medida da necessária assunção de responsabilidade na implementação deste 

processo por parte do Governo, Administração e Instituições de Ensino Superior 

procedeu-se a uma profunda discussão, a nível nacional e também a nível parlamentar, 

do conjunto de acções a realizar. 

Porém, após a avaliação do estado da educação a nível nacional e internacional 

surgiu o Projecto Tuning56, cujos peritos concluíram a necessidade de tornar as 

graduações comparáveis e compatíveis e capazes de preencher os requisitos da 

comunidade académica e profissional a nível nacional e internacional. Este projecto 

considerou as competências como uma linguagem comum para expressar os perfis 

académicos e profissionais.  

Em 2004 foi feita uma actualização a este quadro no âmbito do projecto “Educação e 

Treino 2010”, com o objectivo de dar uma maior dimensão europeia ao domínio 

específico das competências chave necessárias para uma vida com sucesso numa 

sociedade baseada no conhecimento, sendo aplicadas na totalidade dos tipos e contextos 

de educação e treino. 

Como é possível verificar, a controvérsia sobre o conceito de competência tem sido 

intensa ao longo dos últimos tempos. Por conseguinte, surgiram uma panóplia de 

conceitos com perspectivas antagónicas.  

Para mim, e seguindo a linha de Le Boterf, competência é o agir e o reagir numa 

situação concreta e complexa, de forma adequada, transferindo e mobilizando para tal 

conhecimentos/atitudes/procedimentos. A competência demonstra-se quando se é capaz 

de lidar com situações imprevisíveis. Esta é vista como um saber-fazer, como um saber 

agir face a uma determinada situação específica.  

Não obstante o referido, seguindo uma diferente acepção, podemos, ainda, 

categorizar outros tipos de competências, designadamente, Competências chave (ou 

aprendizagem nuclear), Competências transversais, Competências base.   

Quanto à aplicação do conceito, esta é verificável em diversos projectos/documentos 

ligados à área educacional, quer a nível nacional, quer a nível internacional, 

designadamente: 

� Currículo Nacional do Ensino Básico - competências essenciais 

� DeSeco (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)) 

                                                 
56 Relativamente ao Projecto Tuning ver Descritores de Dublin. Sintonizando as estruturas educativas da Europa, 
consulte , por favor, .mctes.pt/Bolonha/Objectivos+e+Linhas+de+Ac%C3%A7%C3%A3o/Descritores+Dublin/ 



� OECD Publication Identifies Key Competencies for Personal, Social, and 

Economic Well-Being 

� Key competences in the knowledge based society- a framework of eight key 

competences (Comissão Europeia) 

� PISA (GAVE - Gabinete de Avaliação Educacional) 

� Referencial de Competências - antiga ANEFA (Agência Nacional de Educação e 

Formação de Adultos), depois DGFV (Direcção-Geral de Formação Vocacional)) e 

actualmente ANQ (Agência Nacional para a Qualificação) 

� Tuning 

� Qualification For Life Long Learning 

 
Contudo, é indispensável ressaltar que a abordagem por competências possui duas 

dimensões bem definidas: a relativa ao trabalho e a relativa à prática pedagógica. 

Relativamente à primeira dimensão, esta será retratada seguidamente, a segunda 

vertente já foi exemplificada anteriormente.  

 
Competências Profissionais  
 

O modelo de competências profissionais começa a ser discutido no âmbito 

empresarial a partir dos anos oitenta, num contexto de crise estrutural do capitalismo. 

As respostas do capital à crise estrutural podem ser dimensionadas pelas reestruturações 

deliberadas no próprio processo produtivo. As novas concepções de gestão aparecem, 

então, ancoradas a uma lógica de reorganização da hegemonia capitalista e das relações 

capital-trabalho e têm como objectivos racionalizar, optimizar e adequar os 

trabalhadores face ao sistema produtivo.  

Na década de noventa, o aprofundamento da globalização nas actividades capitalistas 

e a crescente procura de competitividade levaram à utilização, definitiva, do conceito de 

competência, apontando para novos elementos na gestão do trabalho. Neste contexto, 

emergiram novos elementos nas práticas de gestão que representam o modelo de 

competência no mundo do trabalho. Por conseguinte, noções como flexibilidade, 

transferibilidade, polivalência e empregabilidade passam a ser estruturantes do modelo 

de competências no sector profissional.   

Na sequência do supracitado, a discussão sobre o enfoque das competências invade o 

mundo da educação num quadro de questionamentos feitos ao sistema educacional 



diante das exigências de competitividade, produtividade e de inovação do sistema 

produtivo.  

 
A competência profissional é a capacidade para desempenhar actividades num 

posto de trabalho, no âmbito de uma profissão, de acordo com os padrões 

exigidos no emprego. O conceito compreende igualmente a capacidade de 

transferir qualificações e conhecimentos para novas situações, dentro da mesma 

área profissional e para além dela, para profissões com ela relacionadas. Uma 

flexibilidade desta natureza envolve frequentemente um domínio das 

qualificações e da compreensão, superior ao que é comum, mesmo entre 

empregados com muita experiência (M.S.C., 1985, referenciado por Parkes, 

s.d., p.25)57. 

 
Através da alusão a algumas definições de competências profissionais e pedagógicas 

é exequível identificar ideias que se repetem em ambas, tais como:  

1. A combinação de conhecimentos, capacidades e atitudes; 

2. A ideia de mobilizar capacidades diversas para um desempenho correcto; 

3. A ideia que este desempenho pode evidenciar-se em diversos contextos cujos 

significados a pessoa deve ser capaz de compreender para que a sua actuação 

seja a melhor. 

Se considerarmos os elementos comuns extraídos das definições pode-se pensar num 

conceito de competências como a combinação integrada de conhecimentos, capacidades 

e atitudes que se mobilizam para um desempenho adequado num determinado contexto.  

 
Após a resumida caracterização da noção de competência, e já no contexto das 

tarefas realizadas no decorrer do estágio, no dia 19 de Fevereiro de 2008 reuni com a 

Dra. Ana Paula e com o Dr. Francisco com o intuito de definir uma nova actividade – 

desenvolvimento do processo das Provas de Aferição e dos Exames Finais Nacionais.  

Neste sentido, a Dra. Ana Paula iniciou o seu discurso enunciando que já ultrapassei 

a primeira fase do estágio a que me comprometi, particularmente, a fase de adaptação, 

consciencialização e integração. 

Após este momento introdutório, e uma vez que o tempo é bastante escasso durante 

as manhãs na DRELVT, a Dra. Ana Paula procedeu a uma pequena abordagem às 

actividades, previamente, realizadas no âmbito desta nova actividade. Enunciou, ainda, 

                                                 
57 Parkes, D. (s.d.). “Competência” e Contexto: um esboço do panorama britânico. Revista Europeia. Formação 
Profissional, 1/94, 24-30. 



os nomes dos elementos pertencentes ao Júri Nacional de Exames (JNE) com quem 

iremos trabalhar durante este processo. 

O JNE funciona no âmbito da Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 

Curricular e tem como missão, em matéria da avaliação das aprendizagens (Continente 

e Regiões Autónomas), coordenar e planificar  

→ os exames nacionais, 

→ os exames a nível de escola equivalentes a exames nacionais,  

→ as provas de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário  

→ as provas de aferição nos anos terminais do 1º e 2º ciclos. 

  

A DGIDC  

 
tem por missão assegurar a concretização das políticas relativas à componente 

pedagógica e didáctica da educação pré-escolar, dos ensinos básico e 

secundário e da educação extra-escolar, bem como assegurar a organização e 

realização dos exames, cabendo-lhe ainda prestar apoio técnico-normativo à 

formulação daquelas políticas, designadamente nas áreas de inovação e 

desenvolvimento do currículo e dos instrumentos de ensino e avaliação e dos 

apoios e complementos educativos, bem como acompanhar e avaliar a 

respectiva efectivação58.    

 

Por fim, e dado que a reunião teve de ser finalizada por motivos alheios à mesma, 

ficou decidido que eu e o Dr. Francisco procederíamos à realização das seguintes 

tarefas: 

• Análise dos seguintes documentos: 

o Guia Geral de Exames. Exames Nacionais do Ensino Secundário e 

Acesso ao Ensino Superior; Provas de Aferição do Ensino Básico. 

Instruções para realização e classificação das provas de aferição 

(Norma/PAEB/Janeiro 2008);  

o Exames Nacionais e Exames de equivalência à frequência do Ensino 

Básico. Ano Lectivo 2007/2008 – Instruções para a inscrição 

(Norma 01/EB/2008);  

                                                 
58 Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular. Consultado no dia 25 de Fevereiro de 2008 através de 
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/QuemSomos/Paginas/missao_DGIDC.aspx 



o Exames do Ensino Secundário ano de 2008. Instruções para a 

inscrição (Norma 01/ES/2008); 

o Outros diplomas legais que regulamentam a feitura dos exames e 

das provas de aferição; 

• Redacção de quatro Informações-Proposta com o intuito de solicitar ao 

Exmo. Sr. Director Regional de Educação a realização de exames finais 

nacionais, exames de equivalência à frequência e exames a nível de escola 

equivalentes a exames finais nacionais, do Ensino Secundário, dos alunos 

de uma escola numa outra próxima, por motivo de obras (e composição de 

posteriores ofícios)59; 

• Redacção de duas Informações-Proposta com o intuito de solicitar ao 

Exmo. Sr. Director Regional de Educação a dotação orçamental e de 

equipamento nas Unidades de Aferição, assim como nas escolas-sede de 

Agrupamento de exames e na delegação de exames de Lisboa e Vale do 

Tejo. 

Durante a reunião, a Dra. Ana Paula, ainda, oficializou o início do meu atendimento 

telefónico. Reconheço que ainda não me sinto preparada para desencadear esta 

grandiosa e complicada missão, no entanto, tentarei ultrapassar as dificuldades sentidas 

através da realização de pesquisas teóricas e do apelo imposto a cada um dos elementos 

que pertencem à DSAPOE.  

Integrar numa equipa que trabalha e que se empenha no que faz, que procura resolver 

problemas comuns e melhorar, constantemente, os seus serviços em prol do público que 

a procura, permitirá enriquecer todo o meu processo de aprendizagem e fará sentir-me 

como um dos seus elementos que assume a mesma causa e procura, continuadamente, 

formas de melhorar e aperfeiçoar a Educação em Portugal.  

 

Uma das condições necessárias para que nos tornemos um intelectual que não 

teme a mudança é a percepção de que não há vida na imobilidade. De que não 

há progresso na estagnação. De que, se sou, na verdade, social e politicamente 

responsável, não me posso acomodar às estruturas injustas da sociedade. Não 

posso, traindo a vida, bendizê-las. 

                                                 
59 Apesar da redacção das quatro Informações-Proposta só três é que foram utilizadas no desenvolvimento da 
actividade em apreço, dado que uma escola não ultimou o pedido de deslocação dos alunos. 



Ninguém nasce feito. Vamo-nos fazendo aos poucos na prática social de que 

tomamos parte Freire (1997)60. 

 

Neste sentido, decidi organizar todo o material que se encontrava no meu domicílio e 

transportá-lo para o local de estágio. Para tal, organizei os diplomas legais do seguinte 

modo: 

 

� Dossier: Ensino Básico e Ensino Secundário: 

• Ensino Básico; 

• Provas de Aferição; 

• Exames; 

• Planos Curriculares do Ensino Secundário; 

• Período de transição; 

• Certificação/equivalências; 

• Outros diplomas. 

 

� Dossier: Geral e Pré-Escolar: 

• Organização escolar (geral); 

• Alunos; 

• Competências Director Regional de Educação, coordenadores educativos, 

Presidentes do Conselho Executivo; 

• Lei de Bases do Sistema Educativo; 

• Autonomia; 

• Avaliação do ensino não superior; 

• Educação Especial; 

• Pré-Escolar. 

 

A restante semana foi dedicada à concretização de algumas das tarefas mencionadas 

anteriormente, mais precisamente: 

• Organização dos dossiers referidos antecedentemente – dias 20 e 21 de 

Fevereiro de 2008;  

                                                 
60 Freire, P. (1997). Ninguém nasce feito: é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. In Política e 
Educação. São Paulo: Editora Cortez, 79-88. 



• Redacção de quatro Informações-Proposta com o intuito de solicitar ao 

Exmo. Sr. Director Regional de Educação a realização de exames finais 

nacionais, exames de equivalência à frequência e exames a nível de escola 

equivalentes a exames finais nacionais, do Ensino Secundário, dos alunos de 

uma escola numa outra próxima, por motivo de obras (e composição de 

posteriores ofícios)61  - dias 20 e 21 de Fevereiro de 2008; 

• Análise do Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de Outubro - Regulamenta o 

processo de conclusão e certificação, por parte de adultos com percursos 

formativos incompletos, do nível secundário de educação relativo a planos de 

estudo já extintos – dia 22 de Fevereiro de 2008. 

 

16ª e 17ª Semanas: do dia 25 de Fevereiro até ao dia 08 de Março de 

2008  

 

Frequentemente confunde-se educação com instrução e, consequentemente, associa-

se educação a um processo que só ocorre com crianças e jovens. Porém, a educação é 

um processo que deve ocorrer ao longo de toda a vida, sendo dirigida a qualquer 

indivíduo, e que pode assumir múltiplas formas e ser colocada em prática por diferentes 

agentes. 

Neste sentido, eleva-se o debate sobre as variadas modificações na educação, do 

importante papel do professor, da urgência de considerar os ritmos e velocidades dos 

alunos, na transversalidade e interdisciplinaridade. Na prática, continua-se a proceder à 

reprodução das velhas práticas, métodos e sistemas.  

A educação não pode recair na condição de mera instrução, transmissão e/ou 

reprodução, mas sim aparecer como um ambiente de instrução criativa através do seu 

valor educativo, do gosto pela descoberta e pela capacidade de discutir, criativamente, 

caminhos alternativos. 

A leitura é uma actividade indispensável para o homem civilizado. Actualmente, 

parece incontestável a importância da leitura na formação pessoal e profissional dos 

indivíduos. Constituindo-se como um veículo singular ao estímulo da criatividade e da 

imaginação. A leitura é, cada vez mais, uma condição que possibilita ao Homem exercer 

totalmente a sua liberdade e a sua cidadania, possibilitando um harmonioso 

                                                 
61 É importante realçar que as Informações-Proposta redigidas não seguiram para despacho uma vez que as mesmas, 
ainda, não estão finalizadas (aguardam a publicação do, comummente designado, Regulamento geral de exames) 



desenvolvimento intelectual e emocional. Logo, a leitura deverá ocupar, desde cedo, um 

espaço privilegiado na vida do Homem 

 

Neste contexto, e tal como na semana anterior, durante as duas semanas em 

ponderação, dediquei bastante tempo à análise dos seguintes documentos:  

� Guia Geral de Exames. Exames Nacionais do Ensino Secundário e Acesso ao 

Ensino Superior – através da análise deste guia é possível adquirir as seguintes 

informações: 

� Cursos e exames do ensino secundário e a sua articulação com o acesso ao 

ensino superior; 

� O sistema de acesso ao ensino superior, neste ano lectivo; 

� Resposta a questões que, sobre estas temáticas, mais frequentemente são 

colocadas por estudantes, pais, professores e escolas/instituições; 

� Correcta inscrição e realização dos exames do ensino secundário. 

� Provas de Aferição Ensino Básico. Instruções para realização e classificação das 

provas de aferição (Norma/PAEB/Janeiro 2008) – neste documento constam as 

normas a observar na preparação, aplicação e classificação das provas de aferição do 

ensino básico; 

� Exames Nacionais e Exames de equivalência à frequência do Ensino Básico. Ano 

Lectivo 2007/2008 – Instruções para a inscrição (Norma 01/EB/2008) – o presente 

documento contém as instruções a observar, pelos estabelecimentos do ensino 

básico e do ensino secundário com 3.º ciclo, relativamente ao processo de inscrição 

para a realização dos exames nacionais de Língua Portuguesa e Matemática do 9.º 

ano de escolaridade, bem como para os exames de equivalência à frequência dos 2.º 

e 3.º ciclos do ensino básico, no ano lectivo 2007/2008; 

� Exames do Ensino Secundário ano de 2008. Instruções para a inscrição (Norma 

01/ES/2008) – este documento contém as instruções a observar, pelos 

estabelecimentos de ensino secundário, nas inscrições para a realização dos exames 

a prestar pelos estudantes no ano de 2008; 

� Despacho n.º 6260/2008, de 05 de Março - aprova o regulamento de exames a nível 

de escola para conclusão e certificação de cursos extintos ou em vias de extinção do 

nível secundário de educação, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de 

Outubro; 



� Deliberação n.º 3/2008 (aguarda publicação em Diário da República) – utilização 

dos exames nacionais como provas de ingresso; 

� Despacho Normativo n.º 36/2007, de 08 de Outubro – regulamenta o processo de 

reorientação do percurso formativo dos alunos, através dos regimes de 

permeabilidade e equivalência entre disciplinas. 

 

 Gostaria de referir que a partir da análise dos textos mencionados antecedentemente, 

tive a oportunidade de enriquecer os meus conhecimentos a vários níveis. Deste modo, a 

leitura cuidada dos diversos documentos permitirá, não só perceber com maior acuidade 

quais os temas inerentes às actividades desenvolvidas na ECA, mas também para 

completar a componente teórica do meu relatório de estágio. 

 

No dia 27 de Fevereiro de 2008, a actividade respeitante às desconformidades 

apontadas pela IGE na amostra das escolas seleccionadas na área de jurisdição da 

DRELVT foi, finalmente, concluída.  

“Recorde-se que os objectivos desta actividade foram: analisar a organização das 

unidades de gestão; identificar as situações de conformidade e de desvio relativamente 

aos normativos em vigor; avaliar a racionalidade e a eficácia na gestão dos recursos 

disponíveis e garantir boas práticas na gestão de recursos”62. 

Segundo informações recolhidas no site do Ministério da Educação, o relatório da 

IGE, elaborado a este propósito “evidencia uma melhoria progressiva da organização 

das escolas que resulta do trabalho conjunto dos estabelecimentos de ensino, das 

autarquias, das entidades locais e dos serviços do Ministério da Educação” 63, 

nomeadamente: 

- o alargamento da escola a tempo inteiro e das actividades de apoio à família na 

educação pré-escolar; 

- a generalização das actividades de enriquecimento curricular e do serviço de 

refeições; 

- a redução do número de escolas do 1.º ciclo com menos de 10 alunos e o aumento 

do número de estabelecimentos com mais de 100 alunos; 

                                                 
62 Inspecção Geral de Educação (IGE). Consultado no dia 27 de Fevereiro de 2008 através de http://www.ige.min-
edu.pt/_PT/content_01.asp?BtreeID=00&newsID=766&auxID=news 
63 Ministério da Educação (s.d.). Relatório da IGE regista melhorias significativas nas escolas. Consultado no dia 27 
de Fevereiro de 2008 através de http://www.min-edu.pt/np3/1732.html 



- o aumento substantivo do número de alunos que frequentam cursos profissionais no 

ensino secundário; 

- a diminuição da mobilidade dos professores nos 2.º e 3.º ciclos e no ensino 

secundário. 

De acordo com os dados recolhidos, a IGE elaborou, ainda, um conjunto de 

recomendações para a melhoria do sistema educativo, quer para os diversos níveis de 

ensino, bem como para a Educação Especial e para a gestão de recursos64. 

 

Já no dia 28 de Fevereiro de 2008, no contexto da solicitação ao Exmo. Sr. Director 

Regional de Educação a realização de exames finais nacionais, exames de equivalência 

à frequência e exames a nível de escola equivalentes a exames finais nacionais, do 

Ensino Secundário, dos alunos de uma escola numa outra próxima, por motivo das 

obras (e composição de posteriores ofícios), foi realizada uma reunião nas instalações 

da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, onde estiveram presentes 

as presidentes dos órgãos de gestão de duas das escolas em questão (A1 e A2)65, a Dra. 

Susana Gomes e eu, com o intuito de agilizar todos os procedimentos a desenvolver 

pelos órgãos de gestão, ultimar o compromisso entre ambas as escolas, assim como as 

diligências a efectuar no decorrer da época de exames e aquando da deslocação dos 

alunos de uma escola para outra, para que, deste modo, não se comprometa o processo 

dos exames. 

Para a reunião mencionada anteriormente, considerei pertinente elaborar um 

conjunto de tópicos que gostaria de realçar no dia da reunião, dos quais destaco os 

seguintes: 

 

Questões a colocar durante a reunião 

No geral: 

- Meses em que a escola estará em obras (Benavente) – Junho / Julho 

- Necessidade de encerrar as actividades lectivas nas turmas 7º, 8º e 10º  

� quanto tempo 

� dia 

- Cursos profissionais 

                                                 
64 Para mais informações consulte, por favor, seguinte endereço electrónico: http://www.min-edu.pt/np3/1732.html 
65 Verificar anexo XI: Número e data das Informações-Proposta redigidas no decorrer do estágio 
 



Escolas assumem os compromissos de: 

 

Recomendações da DRELVT às escolas em apreço: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Funções da DRELVT: 

 
- Oficiar: 

• Editorial do Ministério da Educação, no sentido de informar as forças de segurança 

do domicílio de entrega das provas; 

• JNE, informando a realização dos Exames Finais Nacionais/Exames de 

Equivalência à Frequência/Exames a nível de escola equivalentes a Exames Finais 

Nacionais, do Ensino Secundário, de alunos deslocados de uma escola para outra, 

por motivo de obras; 

• Delegação Regional de Exames de Lisboa e Vale do Tejo e o Responsável do 

Agrupamento de exames, comunicando a decisão tomada e solicitando às duas 

últimas o empenho no acompanhamento do processo. 

Escola de Origem 
 
- Verificar a existência de todas as 

condições logísticas na outra escola. 
- Assegurar o funcionamento dos 

serviços administrativos 
� afixar pautas 
� emissão de fichas curriculares 

Escola de Origem 
 
- Deverá avisar, formalmente, todos os 

alunos e Encarregados de Educação do 
local de realização das provas 

 
- No acto de requisição das provas de 

exame deverá indicar qual a morada  da 
Escola de Destino  

 
- Recomendar o aviso, formal, aos 

Encarregados de Educação da data de 
antecipação (no caso de antecipar o 
final do ano lectivo) do termo de 
actividade. 

Escola de Destino 
 
- Ceder as instalações 
- Verificou a existência de todas as 

condições logísticas 
� número de salas 
� espaço para secretariado 
� espaço cofre forte 

Escola de Destino 
 
- Recomendar o aviso, formal, aos 
Encarregados de Educação da data de 
antecipação do termo de actividade (se for 
o caso) 



Após a reunião, considerei pertinente efectuar algumas alterações à Informação- 

Proposta, concebida nos transactos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2008, respeitante às 

escolas em apreço. Relativamente às restantes Informações-Proposta redigidas no 

âmbito desta mesma tarefa, darei a conhecer o desenvolvimento das mesmas em 

reflexões apropriadas. É importante realçar, uma vez mais, que as Informações-Proposta 

redigidas não seguiram para despacho visto que as mesmas, ainda, não estão finalizadas 

(aguardam a publicação do, comummente designado, Regulamento Geral de Exames). 

Posteriormente, no dia 29 de Fevereiro de 2008, a Dra. Ana Paula solicitou-me que 

redigisse um memorando da reunião supracitada. Para uma verificação exaustiva do 

memorando redigido, assim como as fases pelas quais o respectivo memorando passou, 

penso que é indispensável a leitura dos seguintes anexos: 

 

� Anexo XXI - Memorando 1 – documento redigido por minha autonomia sem 

qualquer tipo de “recomendação” acerca da concepção e redacção do 

memorando; 

� Anexo XXII - Memorando 2 – Memorando após verificação do Dr. Francisco; 

� Anexo XXIII - Memorando 3 - Memorando após verificação da Dra. Susana; 

� Anexo XXIV - Memorando 4 – Memorando final. 

 

Para além do enunciado, redigi as duas Informações-Proposta com o intuito de 

solicitar ao Exmo. Sr. Director Regional de Educação a dotação orçamental e de 

equipamento nas Unidades de Aferição, assim como nas escolas-sede de Agrupamento 

de exames e na Delegação de exames de Lisboa e Vale do Tejo. Tal como as 

Informações-Proposta elaboradas no âmbito da realização de exames finais nacionais, 

exames de equivalência à frequência e exames a nível de escola equivalentes a exames 

finais nacionais, do Ensino Secundário, dos alunos de uma escola numa outra próxima, 

também as primeiras não seguiram para despacho visto que as mesmas, ainda, não estão 

finalizadas (aguardam a publicação do Regulamento Geral de Exames). 

Quanto às Informações-Proposta mencionadas, gostaria de destacar que apesar de ter 

um modelo base para a redacção das mesmas, procedi a algumas alterações por minha 

autonomia. No entanto, as alterações introduzidas serão objecto de rectificação, em caso 

de necessidade, por parte da Dra. Ana Paula. 



No final da segunda semana, solicitei à Dra. Ana Paula a realização de umas breves 

férias durante o período da Páscoa. Para o efeito, ausentar-me-ei nos dias 20, 22 e 24 de 

Março de 2008.  

Resta-me dizer que as semanas que decorreram do dia 25 de Fevereiro até ao dia 08 

de Março 2008 foram muito proveitosas, uma vez que finalizei as tarefas delegadas à 

minha pessoa. 



6º Mês: Março 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações gerais sobre as reflexões: 

 

� Continuação do desenvolvimento da actividade “Desenvolvimento do 

processo das Provas de Aferição e dos Exames Finais Nacionais” e 

respectivas tarefas; 

 

� Realização de tarefas da minha autonomia; 

 

� Atendimento Presencial; 

 

� Situações que demonstram o desenvolvimento de novas competências e o 

aprofundamento de outras adquiridas anteriormente; 

 

� Introdução de novos conceitos necessários à evolução da actividade em 

curso. 

 



18ª Semana: do dia 10 de Março de 2008 até ao dia 14 de Março de 

2008  

 
Apesar da intensa motivação que me magnetiza, durante esta semana não produzi 

qualquer documento, apenas me dediquei à análise do livro “A avaliação, regras do 

jogo. Das intenções aos instrumentos” de Charles Hadji. Este livro será uma mais valia 

para a componente teórica do meu relatório de estágio uma vez que retrata temáticas 

como a avaliação, o referencial, o referente e o referido. 

Porém, no dia 11 de Março de 2008 foi publicado, em versão publique-se, o 

despacho normativo que regulamenta os exames dos ensinos básico e secundário, a 

realizar neste ano lectivo. 

Na realidade, este despacho inclui, em anexo, o Regulamento do Júri nacional de 

Exames, o Regulamento dos Exames do Ensino Básico e o Regulamento dos Exames do 

Ensino Secundário.  

Sucintamente, o diploma legal em questão incide nos seguintes aspectos: 

• Regulamentação dos exames efectuados a nível de escola, nos diferentes 

níveis de ensino, bem como os exames finais nacionais dos 9.º, 11.º e 12.º 

anos; 

• É determinada a extinção dos exames relativos aos planos curriculares 

criados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 286/89, que, para efeitos de conclusão 

do ensino secundário, são substituídos por exames a nível de escola; 

• No que diz respeito ao ensino secundário, existe a possibilidade dos alunos 

completarem as disciplinas dos cursos tecnológicos, dos cursos artísticos 

especializados e dos cursos de ensino recorrente, através de exames de 

âmbito nacional, de acordo com o prescrito no Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 

de Março, na redacção que lhe foi dada pela Declaração de Rectificação n.º 

44/2004, de 25 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 24/2006, de 06 de Fevereiro, 

pela Declaração de Rectificação n.º 23/2006, de 07 de Abril, pelo Decreto-Lei 

n.º 272/2007, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º4/2008, de 07 de Janeiro; 

• São determinadas as normas para a realização dos exames dos alunos com 

necessidades educativas especiais de carácter permanente. 

A este propósito é importante ressalvar que, embora o despacho normativo que 

regulamenta os exames dos ensinos básico e secundário, a realizar neste ano lectivo, 

tivesse sido publicado em versão publique-se, este não permitirá a conclusão das tarefas 



aludidas nas reflexões anteriores, nomeadamente nas reflexões referentes à 15ª, 16ª e 

17ª semanas. No entanto, e como refere George Santayana (citado por Torrado, 2002, 

p.53)66 “o difícil é aquilo que pode ser feito imediatamente. O impossível é aquilo que 

demora um pouco mais de tempo”. 

 

Não poderei finalizar esta reflexão sem primeiro anunciar uma novidade: no dia 10 

de Março de 2008 acompanhei o Dr. Francisco, num atendimento presencial. Isto é, no 

dia em questão, um cidadão estrangeiro dirigiu-se à DRELVT com uma questão 

bastante pertinente: gostaria de saber se ainda poderia inscrever-se, neste momento, na 

escola de modo a terminar o ensino secundário (apenas lhe faltavam duas disciplinas do 

12.º ano de escolaridade, nomeadamente Português e Matemática), uma vez que durante 

período legalmente estabelecido para a renovação de matrícula se encontrava fora do 

país. Sendo esta questão de índole avaliativa, o senhor foi encaminhado para a ECA. 

Neste contexto, foi atendido pelo Dr. Francisco que o alertou para as seguintes 

situações: 

 

1. Dada a altura do ano lectivo, o pedido para renovação de matrícula 

deverá ser solicitada ao Sr. Director Regional de Educação: 

Explicação: 

Segundo o estipulado no Despacho n.º 14026/2007, de 03 de Julho, a renovação de 

matrícula tem lugar, nos anos lectivos subsequentes “ao da matrícula até à conclusão do 

respectivo nível de ensino e para prosseguimento de estudos …, não podendo 

ultrapassar a data limite de 15 de Julho ou o 3º dia útil subsequente à definição da 

situação escolar do aluno…” (ponto 2.10). Porém, segundo este mesmo despacho 

“expirados os prazos fixados…podem ainda ser aceites, em condições excepcionais e 

devidamente justificadas, matrículas ou renovações de matrícula no ensino secundário, 

nas condições seguintes” (ponto 2.14):  

a) Nos oito dias úteis imediatamente seguintes, mediante o pagamento de propina 

suplementar;  

b) Terminado o prazo fixado na alínea anterior, até 31 de Dezembro, mediante 

existência de vaga nas turmas constituídas e pagamento de propina suplementar.  

                                                 
66 Torrado, A. (2002). Da escola sem sentido à escola dos sentidos. Lisboa: Caminho. Cadernos do professor, 3, 39. 



Dado que a situação em questão foi colocada a 10 de Março de 2008, esta não se 

encontra contemplada pelos pontos supracitados. Neste sentido, cabe ao Sr. Director 

Regional de Educação “autorizar, no âmbito do ensino oficial e do ensino particular e 

cooperativo, transferências, matrículas, renovações de matrículas ou inscrições para 

matrículas depois de expirados os prazos legais” (Despacho n.º 26214/2007, de 15 de 

Novembro, alínea f)).  

É importante realçar que a autorização mencionada carece de vaga no 

estabelecimento de ensino e o compromisso, por parte do mesmo, de efectuar a 

avaliação do aluno tendo como base os normativos em vigor (Decreto-Lei n.º 74/2004, 

de 26 de Março na redacção que lhe foi dada pela Declaração de Rectificação n.º 

44/2004, de 25 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 24/2006, de 06 de Fevereiro, pela 

Declaração de Rectificação n.º 23/2006, de 07 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 272/2007, 

de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º4/2008, de 07 de Janeiro e respectivas Portarias). 

 

2. De modo a finalizar o ensino secundário, neste caso em específico as 

duas disciplinas em falta, é importante não descuidar, no mínimo, duas 

avaliações: 

Explicação: 

Não estando o cidadão em apreço abrangido pelo prescrito no número 3 do Despacho 

n.º 14/SERE/90, de 17 de Março: “na impossibilidade de ser cumprida a exigência de 

duas avaliações, será apenas levada em linha de conta a avaliação final do 3.º período, 

dando-se, assim privilégio aos saberes já adquiridos” e numa perspectiva introduzida 

pelo princípio estabelecido na alínea d), artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de 

Março na redacção que lhe foi dada pela Declaração de Rectificação n.º 44/2004, de 25 

de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 24/2006, de 06 de Fevereiro, pela Declaração de 

Rectificação n.º 23/2006, de 07 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 272/2007, de 26 de Julho 

e pelo Decreto-Lei n.º 4/2008, de 07 de Janeiro: “integração do currículo e da avaliação, 

assegurando que esta constitua elemento regulador do ensino e da aprendizagem”, onde 

a avaliação consiste no processo regulador das aprendizagens, orientador do percurso 

escolar e certificador das diversas aquisições realizadas pelos alunos, tendo por “objecto 

a aferição de conhecimentos, competências e capacidades dos alunos e a verificação do 

grau de cumprimento dos objectivos globalmente fixados para o nível secundário de 

educação, bem como para os cursos, disciplinas e áreas não disciplinares nele 

integrados” (Artigo 10.º).  



A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação formativa e 

avaliação sumativa, onde a primeira é “contínua e sistemática e tem função diagnóstica, 

permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou 

entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens, com vista ao ajustamento de processos e estratégias” (Artigo 11.º). 

Pedagogicamente, os alunos inscritos no ensino secundário deverão ser submetidos a, 

pelo menos, duas avaliações de carácter sumativo.  

 

Na minha opinião, tendo em conta o salientado anteriormente, e caso o Exmo. Sr. 

Director Regional de Educação não dê provimento ao pedido do requerente, ele deveria 

ser orientado para um de dois percursos possíveis: frequentar um Centro de Novas 

Oportunidades (CNO) através do sistema de RVCC acrónimo de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências ou realizar os exames finais nacionais do 

ensino secundário das disciplinas em falta como aluno autoproposto (informação 

divulgada através do Guia Geral de Exames. Exames Nacionais do Ensino Secundário e 

Acesso ao Ensino Superior e, ainda no despacho normativo que regulamenta os exames 

dos ensinos básico e secundário, a realizar neste ano lectivo). 

 

Como sabemos, os modelos tradicionais de educação e formação são insuficientes 

para responder aos desafios que se colocam permanentemente a nível nacional, 

resultantes de uma sociedade e economia baseada na inovação e no conhecimento.  

A distância que separa as qualificações certificadas da população portuguesa das 

qualificações da população dos restantes países europeus é extremamente grande, o que 

tem exigido por parte dos governos, a adopção de “medidas estratégicas que potenciem 

o desenvolvimento e a integração dos activos, empregados e desempregados, de forma a 

ultrapassar progressivamente as debilidades estruturais do país” (POEFDS, s/d, p.2)67.  

O Sistema de RVCC surge como uma “iniciativa que se enquadra nas políticas de 

intervenção do desemprego e de fenómenos de exclusão, quer face ao mercado de 

trabalho, quer face ao próprios Sistema de Educação-Formação” (POEFDS, s/d, p.30), 

ajudando a promover a certificação escolar, a educação e formação ao longo da vida e a 

empregabilidade.  

                                                 
67 Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (PROEFDS) Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências. Regulamento. 



Em 2000 foram criados os primeiros seis centros de RVCC que, sob observação, 

foram permitindo a definição e conceptualização do Sistema Nacional de RVCC. No 

final de 2001 existiam já um total de 22 centros promovidos por entidades públicas e 

privadas (Ministério da Educação, Centros de Formação Profissional, Associações, 

sindicatos, etc.). Em 2002, a ANEFA foi extinta e as suas competências foram 

atribuídas à Direcção Geral de Formação Vocacional (DGFV) que, dando continuidade 

ao trabalho desenvolvido pelo sistema de RVCC, criou mais 14 centros. 

A criação da Rede Nacional de Centros tem sido co-financiada pelo Fundo Social 

Europeu (FSE) e assume-se como um dispositivo formal de RVCC no âmbito da 

educação e formação de adultos, a quem cabe 

 
acolher e orientar os adultos maiores de 18 anos que não possuem o 9º ano de 

escolaridade, para processos de reconhecimento, validação e certificação de 

competências, tendo em vista a melhoria dos seus níveis de certificação escolar 

e de qualificação profissional, bem como para a continuação de processos 

subsequentes de formação contínua, numa perspectiva de aprendizagem ao 

longo da vida (Portaria n.º 1082-A/2001, art. 2º)68. 

 

Este sistema procura envolver os adultos em trajectos de qualificação, permitindo a 

cada pessoa a identificação e o reconhecimento das competências e dos conhecimentos 

adquiridos na sua experiência (de vida, de trabalho e de formações não certificadas), ao 

mesmo tempo que se propõe percursos formativos adaptados a cada pessoa. 

As perspectivas iniciais pressuponham a criação, até ao final de 2006, de 84 centros, 

tendo em conta a densidade demográfica, a dispersão geográfica e as necessidades das 

populações menos escolarizadas. Um número há já muito ultrapassado, sendo a rede 

Nacional de RVCC constituída actualmente por um total de 219 Centros Novas 

Oportunidades, agora sob a tutela da Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), 

entidade que veio substituir a DGFV.  

Os Centros de RVCC estruturam a sua intervenção, quer para o nível básico, quer 

para o nível secundário, em torno do Referencial de Competências-chave e de três eixos 

de Intervenção: Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.  

O eixo do Reconhecimento de Competências consiste num processo de identificação, 

análise e reflexão das competências adquiridas ao longo da vida, quer em contextos 

                                                 
68 Portaria n.º 1082-A/2001. Consultada no dia 02 de Junho de 2007 através de http://cdp.portodigital.pt/repositorio-
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formais de aprendizagem e de trabalho, quer em contextos não-formais e informais. O 

eixo seguinte é o da Validação de Competências, que consiste no acto formal realizado 

pela entidade, assente num conjunto de actividades que visam apoiar o adulto no 

processo de avaliação das suas competências nas áreas de competências-chave perante 

um júri de avaliação, constituído pelos formadores das áreas, pelo profissional que 

acompanhou o adulto no processo de reconhecimento de competências e por um 

avaliador externo, acreditado pela ANQ. 

A Certificação de Competências é, por fim, o último eixo e consiste na confirmação 

oficial e formal das competências adquiridas, nos contextos não formais e informais, e 

das qualificações adquiridas através da formação e/ou da experiência identificadas no 

processo anterior. A actividade chave deste eixo reside no registo das competências 

possuídas pelo adulto na Carteira Pessoal de Competências-chave e na emissão do 

Certificado equivalente ao respectivo nível de escolaridade.  

19ª Semana: do dia 17 de Março de 2008 até ao dia 19 de Março de 

2008 

 
No dia 17 de Março de 2008 não tive a oportunidade de me dirigir ao local estágio 

pois tive de realizar uma consulta médica ao dentista (ver anexo VIII). Contudo, avisei 

com alguma antecedência, a minha ausência. Desta forma, optei por realizar as horas de 

estágio na minha residência.  

Quanto aos restantes dois dias aproveitei-os para continuar a analisar o livro “A 

avaliação, regras do jogo. Das intenções aos instrumentos” de Charles Hadji.  

Contudo, no dia 19 de Março de 2008 foi publicado no Diário da Republica o, tão 

aguardado, Despacho Normativo n.º 19/2008 que regulamenta os exames dos ensinos 

básico e secundário, a realizar neste ano lectivo.  

Com a publicação deste despacho normativo, finalizei a redacção das Informações-

Proposta elaboradas com a finalidade de solicitar ao Exmo. Sr. Director Regional de 

Educação a realização de exames finais nacionais, exames de equivalência à frequência 

e exames a nível de escola equivalentes a exames finais nacionais, do Ensino 

Secundário, dos alunos de uma escola numa outra próxima, por motivo de obras. No 

entanto, não houve a possibilidade de dar por terminada a tarefa, uma vez que as 

mesmas carecem da assinatura da Dra. Susana Gomes (ausente no dia em questão), para 

além da minha. Por uma questão de compromisso com a actividade formal da equipa, a 



Informação-Proposta terá que ser assinada, cumulativamente, por um técnico, tendo, 

neste caso, sido sugerido o nome da citada técnica. 

Não obstante o supracitado, no próximo dia 25 de Março de 2008, voltarei ao 

estágio, e nesse momento terei a oportunidade de perceber qual o desenvolvimento da 

actividade em progresso. Como é compreensível, darei a conhecer o adiantamento desta 

mesma actividade em reflexões posteriores.  

 

Até lá, desejo a todos os elementos da DSAPOE uma 

 

 

 

 

 

20ª e 21ª Semanas: do dia 25 de Março de 2008 até ao dia 04 de Abril 

de 2008 

 
Após um doce período de férias, voltei ao local de estágio bastante motivada. 

 

Outrora, a educação prática era transmitida pelos mais velhos para os mais novos. 

Esta visava essencialmente a manutenção da espécie. A educação como teoria é uma 

realidade posterior à educação prática, o mesmo acontece com o fenómeno educativo e 

o fenómeno pedagógico. O primeiro está patente nas sociedades desde sempre, é próprio 

da vida humana em sociedade. O fenómeno pedagógico é uma realidade que ocorre 

mais tarde. 

A complexidade das tarefas a realizar vai crescendo ao ponto de para a realização das 

mesmas, principalmente tarefas relativas ao comércio, à religião e mais tarde ao 

governo, ser necessário o uso da escrita. Este, não sendo um bem universal, começa por 

ser um bem de que poucos beneficiam. O início do uso da escrita cria uma situação 

totalmente nova - quem ensina a escrever e quem aprende a escrever.  

Alguns ensinam, outros aprendem (quase nenhuns no início). É a partir deste 

momento que podemos começar a pensar que nasce o fenómeno pedagógico porque, 

pela primeira vez, surgem aulas, escolas, alunos, professores, livros, materiais. Este teve 

o seu primórdio a partir do momento em que na vida da população e na vida das 

sociedades há o iniciar de uma organização assente no espaço e no tempo em que 



alguém transmite a outro alguém, um saber. No final procede-se à avaliação desse 

conhecimento. 

Este desenvolvimento pedagógico implicou, em primeiro lugar, o nascimento da 

profissão de professor, ou seja, o aparecimento de alguém que se dedique, 

exclusivamente, a ensinar. Em Portugal esta situação só decorreu em finais do século 

XIX, princípio do século XX (embora anteriormente já houvesse quem ensinasse, 

nomeadamente os frades e os monges). 

Quanto ao espaço, esse confundiu-se até muito tarde com outros lugares. 

Inicialmente, as aulas eram dadas no mesmo local onde se realizavam outras tarefas. Em 

casa dos professores, por exemplo, utilizava-se as mesmas mesas e bancos que se 

utilizavam para comer. Desta forma, não existia um espaço próprio para dar aulas. É 

com a criação dos liceus e com a instalação dos mesmos que são criados edifícios 

próprios para o ensino, embora as aulas em casa dos mestres se mantivessem.  

No que diz respeito ao tempo, devemos atribuir uma grande relevância à Revolução 

Francesa pois foi na sua sequência que começaram a existir leis e regulamentos para a 

vida de professores e alunos. O ano escolar passa a ter início e fim, para além do 

período de férias. 

Relativamente à avaliação, surgem processos de medições diferentes de modo a 

verificar se os conhecimentos tinham, ou não, sido apreendidos.  

Com o fenómeno pedagógico determinados objectivos passaram a ser obrigatórios, 

existindo uma maior racionalidade técnica.  

Deste modo, a escola (local privilegiado para ensinar) passou a submeter os 

indivíduos a regras interpessoais, isto é, a escola subordinou os “actores escolares” a um 

conjunto de comportamentos e normas universais que passaram a ter o mesmo valor 

para todos. Consequentemente, quer os professores, quer os alunos passaram a ter 

comportamentos padrão. O respeito por estas normas passou a estar associado ao estado 

pois é ele que define as normas a cumprir nas escolas. 

A organização dos alunos por classes homogéneas levanta uma ideia que perdura até 

hoje: “ensinar a todos como fossem um único”, ou seja, todos os alunos são ensinados 

para que, teoricamente, todos eles tenham o mesmo nível de conhecimento. No entanto, 

é cada vez mais difícil construir esta imagem, pois a escola não é apenas o único espaço 

onde se aprendem e se adquirem conhecimentos.  

Porém, é preciso destacar que, actualmente, fala-se, cada vez mais, em competências 

em detrimento dos objectivos comportamentais enunciados por Tyler.  



 

Tendo em conta o texto “The curriculum in and for a democratic society” 69 é 

possível verificar que um currículo para a democracia não é apenas um currículo que 

simplesmente procure reproduzir práticas e instituições democráticas existentes. É um 

currículo que sabe que a democracia terá de ser, continuadamente, transformada à 

medida que as limitações e as inadequações do seu antigo significado forem 

constantemente ultrapassadas. E é somente ao preparar os alunos para entrarem neste 

processo de transformação que o “currículo em democracia” se tornará um “currículo 

para a democracia”, um currículo que dá poder aos futuros cidadãos para participarem 

na longa revolução, através da qual o progresso e o desenvolvimento, tanto da 

democracia, como do currículo, têm sido, e continuarão a ser alcançados. (Carr, 1998, 

p.338). 

Segundo Carr (1998, p.335) o objectivo da educação democrática é o 

desenvolvimento nos alunos do “hábito da inteligência” (o hábito de confrontar e de 

resolver problemas através da reflexão constante, da deliberação colectiva e de um 

debate racional), encorajando a liberdade de pensamento dos mesmos, a resolução de 

problemas sociais/morais/práticos através de actividades conjuntas e a tomada de 

decisão colectiva. 

 

É tendo como base a filosofia de Carr, contudo adaptado ao contexto de “estágio”, 

que a minha prática na DRELVT se desenrola, e se desenvolve... 

 

 

Descrição das tarefas realizadas:  

 

Tal como antecipei na reflexão antecedente, no dia 25 de Março de 2008 tive a 

oportunidade de perceber qual o desenvolvimento das Informações-Proposta redigidas 

no sentido de solicitar ao Exmo. Sr. Director Regional de Educação a realização de 

exames finais nacionais, exames de equivalência à frequência e exames a nível de 

escola equivalentes a exames finais nacionais, do Ensino Secundário, dos alunos, de 

uma escola numa outra próxima, por motivo de obras. Gostaria de referir que as versões 
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finalizadas no passado dia 19 de Março de 2008 obtiveram uns, pequenos, reajustes por 

parte da Dra. Susana Gomes. 

Nos dia 26 e 27 de Março de 2008, continuei a trabalhar com a Dra. Susana Gomes 

na elaboração e reajustes das Informações-Proposta necessários à assaz resolução desta 

actividade. Neste sentido, trabalhei nas seguintes tarefas: 

	 Redacção de uma Informação-Proposta com a finalidade de solicitar ao Exmo. 

Sr. Director Regional de Educação o aluguer de um auditório para a realização de 

duas reuniões (a decorrer em duas sessões), do âmbito do Júri Nacional de 

Exames, com o intuito de esclarecer quais os procedimentos a adoptar na 

aplicação, quer das Provas de Aferição de 4º e 6º anos de escolaridade, quer dos 

Exames Nacionais de 9º ano e do ensino Secundário; 

	 Pequenos reajustes nas Informações-Proposta referenciadas no início desta 

ponderação. É importante destacar que os reajustes introduzidos surgem na 

sequência da correcção da Dra. Ana Paula às mesmas;  

	  Introdução de informações, disponibilizadas por pessoas externas à equipa em 

que estou inserida, necessárias à conclusão das Informações-Proposta inerentes à 

dotação orçamental e equipamento das escolas-sede de Unidades de Aferição, das 

escolas-sede de Agrupamento e da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

No contexto das tarefas enunciadas, gostaria de mencionar que as Informações-

Proposta acerca da deslocação dos alunos de uma escola para uma outra próxima, com a 

excepção de uma; do aluguer de um auditório para a realização de duas reuniões com o 

intuito de esclarecer quais os procedimentos a adoptar na aplicação, quer das Provas de 

Aferição de 4º e 6º anos de escolaridade, quer dos Exames Nacionais de 9º ano e do 

ensino Secundário e, ainda, da dotação orçamental e equipamento das escolas-sede de 

Unidades de Aferição seguiram para despacho do Exmo. Sr. Director Regional de 

Educação no dia 27 de Março de 2008. Como é inteligível, existem duas Informações-

Proposta que ainda não seguiram para despacho. Estas aguardam o retorno de algumas 

informações por parte de pessoas externas à equipa. 

A informação citada anteriormente, surgiu no dia 31 de Março de 2008 e, 

consequentemente, as Informações-Proposta acerca da deslocação dos alunos de uma 

escola para uma outra próxima de modo a realizarem os exames finais nacionais, 

exames de equivalência à frequência e exames a nível de escola equivalentes a exames 

finais nacionais, do Ensino Secundário e da dotação orçamental e equipamento das 



escolas-sede de Agrupamento e da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que 

se encontravam em falta, seguiram, finalmente, para despacho do Exmo. Sr. Director 

Regional de Educação. 

 

Com a finalização das tarefas requeridas, e sabendo de antemão que o próximo passo 

é a redacção do ofício, solicitei à Dra. Ana Paula, a antecipação do início dessa mesma 

tarefa, de modo a finalizar a actividade em apreço mais rapidamente.  

A este propósito elaborei os seguintes ofícios: 

Destinatário do Ofício Especificação Conteúdo do Ofício Observações 

Escola que envia os 
alunos 

E1 Ofício a informar, as 
respectivas escolas, acerca do 
teor do despacho exarado pelo 
Exmo. Sr. Director Regional de 
Educação 

 
E2 
E3 

Escola que recebe os 
alunos 

E4  
E5 
E6 

Editorial do Ministério 
da Educação 

E1+E4 Ofício redigido com intuito de 
informar acerca do teor do 
despacho exarado pelo Exmo. 
Sr. Director Regional de 
Educação 
 
 

 

Ofício a utilizar caso a 
data da assinatura do 
despacho do Exmo. Sr. 
Director Regional de 
Educação não seja 
coincidente 

E2+E5 
E3+E6 

(E1+E4) + (E2+E5) 
+ (E3+E6) 

Ofício a utilizar caso a 
data da assinatura do 
despacho do Exmo. Sr. 
Director Regional de 
Educação seja 
coincidente 

Júri Nacional de 
Exames 

E1+E4 Ofícios a utilizar caso a 
data da assinatura do 
despacho do Exmo. Sr. 
Director Regional de 
Educação não seja 
coincidente 

E2+E5 
E3+E6 

(E1+E4) + (E2+E5) 
+ (E3+E6) 

Ofício a utilizar caso a 
data da assinatura do 
despacho do Exmo. Sr. 
Director Regional de 
Educação seja 
coincidente 

Inspecção-Geral da 
Educação 

E1+E4 Ofícios a utilizar caso a 
data da assinatura do 
despacho do Exmo. Sr. 
Director Regional de 
Educação não seja 
coincidente 

E2+E5 
E3+E6 



(E1+E4) + (E2+E5) 
+ (E3+E6) 

Ofício a utilizar caso a 
data da assinatura do 
despacho do Exmo. Sr. 
Director Regional de 
Educação seja 
coincidente 

Delegação Regional de 
Exames de Lisboa e 
Vale do Tejo com 
conhecimento do 
Responsável de 

Agrupamento ao qual 
pertencem as escolas 

E1+E4  
E2+E5  
E3+E6  

 

Porém, é importante acrescentar que os ofícios referidos, apenas, foram concluídos 

no dia 04 de Abril de 2008, após despacho do Exmo. Sr. Director Regional de Educação 

das Informações-Proposta já referidas. No entanto, os ofícios, ainda, serão objecto de 

rectificação por parte da Dra. Ana Paula. 

Neste mesmo dia, os técnicos da Direcção de Serviços de Apoio Pedagógico e 

Organização Escolar foram convocados, pelo Sr. Director Regional Adjunto, Dr. Rui 

Correia, para apresentação do novo Director de Serviços – Dr. Rui Lourenço.  

É importante realçar que este cargo foi assumido pela Dra. Ana Paula Monteiro, 

provisoriamente, no início do mês de Dezembro.  

 

Quanto ao dia 28 de Março de 2008, e uma vez que as tarefas aludidas se encontram, 

praticamente, finalizadas, decidi arquitectar os, possíveis, instrumentos de avaliação que 

irão ser utilizados para a avaliação da minha prestação no local de estágio.  

 

Após seis semanas de atendimento telefónico, e apesar do mesmo não ser tão 

constante e profícuo como o esperado (devido a um problema técnico do telefone que 

me foi destinado), gostaria de destacar o seguinte: na minha opinião sincera, penso que 

a minha prestação neste cariz não tem sido tão expectante e proficiente como gostaria. 

A consideração tecida deve-se, essencialmente, ao receio que ainda sinto em esclarecer 

o público em geral e que solicita “ajuda” a esta Direcção Regional de Educação, 

telefonicamente, no sentido de colmatar as dúvidas que persistem nos mais diversos 

âmbitos. Talvez, ainda, não me sinta preparada para esta grandiosa responsabilidade. 

Afinal é a partir das respostas dadas às questões colocadas que muitos estabelecimentos 

de ensino induzem as suas práticas e o seu quotidiano.    



É claro que, apesar da minha dificuldade em responder às diversas questões 

colocadas, esta função tem sido bastante proveitosa e vantajosa, na medida em que 

permite verificar qual o grau de desenvolvimento em que me encontro nas matérias em 

causa.  

Por outro lado, é importantíssimo avultar a compreensão e apoio que todos os 

elementos da Equipa de Currículo e Avaliação prestam para a eficiência, e posterior 

eficácia, do meu estágio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7º Mês: Abril 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações gerais sobre as reflexões: 

 

� Finalização da actividade “Desenvolvimento do processo das Provas de 

Aferição e dos Exames Finais Nacionais” e respectivas tarefas; 

 

� Início da actividade “Preparação do processo de constituição de turmas de 

Percursos Curriculares Alternativos (PCA), ao abrigo do Despacho 

Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro”; 

 

� Participação em reuniões de diversos âmbitos; 

 

� Realização de tarefas da minha autonomia; 

 

� Atendimento Presencial; 

 

� Compilação de diversos materiais e arquivamento dos mesmos; 

 

� Alterações internas na DRELVT – constituição da Equipa Multidisciplinar 

para a Inclusão e o Sucesso Educativo; 

 

� Situações que demonstram o desenvolvimento de novas competências e o 

aprofundamento de outras adquiridas anteriormente; 

 

� Introdução de novos conceitos necessários à evolução da actividade em 

curso. 

 



22ª Semana: do dia 07 de Abril até ao dia 11 de Abril de 2008 

 
Na reflexão a que corresponde a semana de 07 a 11 de Abril de 2008, duas questões, 

não descurando as restantes tarefas realizadas, merecem uma reflexão pormenorizada: 

1. No dia 07 de Abril de 2008 decorreu uma reunião, no Colégio S. João de 

Brito, por solicitação do Júri Nacional de Exames, na qual estive presente; 

2. No dia 09 de Abril de 2008 assisti, na companhia do Dr. António Vidal, a um 

atendimento presencial. 

 

1 – Reunião, no Colégio S. João de Brito, por solicitação do Júri Nacional de Exames: 

 
As provas de aferição  

 

são um instrumento de avaliação que permite recolher dados relevantes sobre 

os níveis de desempenho dos alunos no que respeita às aprendizagens 

adquiridas e competências desenvolvidas. Constituem ainda um instrumento de 

diagnóstico postos à disposição das escolas e dos professores pelo Ministério 

da Educação, no sentido de possibilitarem uma reflexão colectiva e individual 

sobre a adequação das práticas lectivas, ajustando-as – se for caso disso – para 

a obtenção de uma progressiva melhoria dos resultado escolares (Despacho n.º 

2351/2007, de 14 de Fevereiro).  

 

Estas deverão ser realizadas no final dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico e aplicadas, 

anualmente, ao universo dos alunos, nas escolas públicas e nos estabelecimentos de 

ensino particular e cooperativo. 

A fim de assegurar a máxima eficiência em todo o processo relativo às Provas de 

Aferição dos 4º e 6º anos de escolaridade, de agilizar todos os procedimentos a 

desenvolver pelos elementos empenhados neste processo de avaliação, assim como as 

diligências a efectuar no decorrer da época de provas de aferição, por solicitação do Júri 

Nacional de Exames, no transacto dia 07 de Abril de 2008 decorreu uma reunião, com 

início às 10h30, a qual destinava-se aos Presidentes do Conselho Executivo/Directores 

Pedagógicos e os Coordenadores do Secretariado das Provas de Aferição do 

Agrupamento (designado nos termos do n.º 4 do Capítulo I da 

Norma/PAEB/Janeiro2008).  

 



Relativamente aos assuntos abordados é possível realçar, muito sucintamente, os 

seguintes: 

	 Apresentação dos dados a utilizar de modo a aceder ao programa PAEB e à “área 

de escola” no site da Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular; 

	 Apresentação e explicação das informações descritas no documento designado 

por “Provas de Aferição Ensino Básico. Instruções para realização e classificação 

das provas de aferição (Norma/PAEB/Janeiro 2008)” – documento onde constam 

as normas a observar na preparação, aplicação e classificação das provas de 

aferição do Ensino Básico; 

	 Esclarecimento de dúvidas, de diversos âmbitos, apresentadas pelo público 

presente. 

 

Quanto a este último tópico, convém salientar que as questões colocadas mereciam 

toda a atenção dos elementos a quem as mesmas se destinavam e, como tal, eram 

respondidas à medida que iam surgindo. 

Porém, nem sempre a aplicação desta metodologia acarretou benefícios. Por vezes, 

foi possível verificar alguma falta de coordenação e, atrevo-me mesmo a proferir, 

alguma falta de organização e divergência na forma como a sessão foi conduzida. Deste 

modo, na minha opinião sincera, penso que discutiu-se e enveredou-se por trilhos 

desnecessários, tornando esta reunião, apesar de proveitosa e importante, de difícil 

compreensão. É claro que existem outros pormenores passíveis de serem comentados, 

contudo com um grau de importância menos relevante.  

Com o devido respeito pelas pessoas que conduziram a reunião mencionada, penso 

que uma reunião desta índole e com um carácter importantíssimo merecia outro tipo de 

organização.  

Se o objectivo era a apresentação do conteúdo do documento mencionado, então 

seguir uma metodologia tal como a subsequente, seria o ideal: 

 

Apresentação dos oradores (10 min) 

 

 

Apresentação do documento “Provas de Aferição Ensino Básico. Instruções para 

realização e classificação das provas de aferição (Norma/PAEB/Janeiro 2008)” (aprox. 

1h30min) 



 

Esclarecimento de dúvidas (aprox. 20min) 

 

 

Fim da sessão 

 

 Se pelo contrário, a reunião tinha como intuito debater questões, tais como, trocar 

informações, experiências, aprendizagens, dificuldades, sentimentos e opiniões; analisar 

e resolver problemas relacionados com todo o processo referente às provas de aferição 

então, poder-se-ia admitir uma dimensão menos formal da reunião, como por exemplo: 

 

Apresentação dos oradores (10 min) 

 

Breve apresentação do documento “Provas de Aferição Ensino Básico. Instruções 

para realização e classificação das provas de aferição (Norma/PAEB/Janeiro 2008)” 

(aprox. 40min) 

 

- Troca de informações, experiências, aprendizagens, dificuldades, sentimentos e 

opiniões; 

- Análise e resolução de problemas relacionados com todo o processo referente às 

provas de aferição (aprox. 1h10min) 

 

Fim da sessão 

 

2 – Atendimento presencial, na companhia do Dr. António Vidal: 

No dia 09 de Abril de 2008, um Encarregado de Educação (EE) dirigiu-se  

às instalações da DRELVT com o intuito de perceber quais os diplomas legalmente 

estabelecidos e direccionados para a avaliação de uma aluna com, completa, 

impossibilidade de praticar Educação Física. Sendo esta questão de natureza avaliativa, 

o senhor foi encaminhado para a ECA. 

No início do atendimento, o EE teve a oportunidade de explicar quais as condições e 

condicionantes com que a sua educanda frequenta as aulas de Educação Física. Para 

além do referido, acrescentou o seguinte: 

	 Aluna encontra-se a frequentar o 10.º ano de escolaridade; 



	 A aluna apresentou todos os documentos necessários, de forma a confirmar a 

sua impossibilidade de praticar Educação Física, no estabelecimento de 

ensino que frequenta; 

	 O professor da aluna em questão afirmou ao EE de que não iria avaliar a sua 

educanda. 

 

Perante este quadro, e sabendo que “A classificação final do curso é o resultado da 

média aritmética simples, com arredondamento às unidades, da classificação final 

obtida pelo aluno em todas as disciplinas e na área de projecto do plano de estudo do 

respectivo curso (...)” (Alínea 1, Artigo 22.º, Portaria n.º 550-D/2004, de 21 de Maio 

com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 259/2006, de 14 de Março e pela 

Portaria n.º 1322/2007, de 04 de Outubro), com a excepção de Educação Moral e 

Religiosa (EMRC), por ser facultativa, o EE tentou perceber quais os diplomas 

legalmente estabelecidos e direccionados para a avaliação da sua educanda. Porém, é 

importante referir que não ficou patente qual o plano curricular adjacente à aluna em 

questão, nem se a mesma se enquadra no âmbito do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 07 de 

Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 10/2008, de 07 de Março. 

Neste contexto, e assumindo-se que a aluna se encontra a frequentar o plano de 

estudos abrangido pela Portaria n.º 550-D/2004, de 21 de Maio com as alterações 

introduzidas pela Portaria n.º 259/2006, de 14 de Março e pela Portaria n.º 1322/2007, 

de 04 de Outubro, o Dr. António informou, genericamente, o EE do seguinte: 

 

1 – O regime educativo comum é enquadrado pelo Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de 

Março na redacção que lhe foi dada pela Declaração de Rectificação n.º 44/2004, de 25 

de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 24/2006, de 06 de Fevereiro, pela Declaração de 

Rectificação n.º 23/2006, de 07 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 272/2007, de 26 de Julho 

e pelo Decreto-Lei n.º 4/2008, de 07 de Janeiro, que estabelece os princípios 

orientadores da organização e da gestão curricular, bem como da avaliação das 

aprendizagens, no nível secundário de educação concretizados pelas respectivas 

Portarias.  

2 – O princípio estabelecido na alínea d), artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de 

Março na redacção que lhe foi dada pela Declaração de Rectificação n.º 44/2004, de 25 

de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 24/2006, de 06 de Fevereiro, pela Declaração de 

Rectificação n.º 23/2006, de 07 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 272/2007, de 26 de Julho 



e pelo Decreto-Lei n.º4/2008, de 07 de Janeiro, perspectiva a “integração do currículo e 

da avaliação, assegurando que esta constitua elemento regulador do ensino e da 

aprendizagem”, onde, de acordo com os diplomas em consideração, a avaliação consiste 

no processo regulador das aprendizagens, orientador do percurso escolar e certificador 

das diversas aquisições realizadas pelos alunos e tem por objecto a aferição de 

conhecimentos, competências e capacidades dos mesmos e a verificação do grau de 

cumprimento dos objectivos globalmente afixados, quer para o nível secundário de 

educação, quer para os cursos, disciplinas e áreas não disciplinares nele integrados.  

A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação formativa e 

avaliação sumativa. A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função 

diagnóstica, permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras 

pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento 

das aprendizagens, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. A avaliação 

sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante, tem como objectivos a 

classificação e a certificação e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de 

gestão pedagógica da escola; 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos competentes serviços centrais 

do Ministério da Educação, concretizada na realização de exames finais nacionais.  

 

3 - A avaliação dos alunos é da responsabilidade do professor, do conselho de turma, 

dos órgãos de gestão da escola, assim como dos serviços centrais e regionais do 

Ministério da Educação, sendo assegurada a participação dos alunos e dos encarregados 

de educação, dos serviços com competência em matéria de apoio sócio-educativo e dos 

demais intervenientes (Artigo 7.º, Portaria n.º 550-D/2004, de 21 de Maio com as 

alterações introduzidas pela Portaria n.º 259/2006, de 14 de Março e pela Portaria n.º 

1322/2007, de 04 de Outubro). 

 

4 - Compete ao conselho pedagógico da escola, de acordo com as orientações do 

currículo nacional, definir, no início do ano lectivo, os critérios de avaliação para cada 

ano de escolaridade, disciplina e área não disciplinar, sob proposta dos departamentos 

curriculares, sendo, depois, operacionalizados pelo conselho de turmas. Quanto à 

divulgação dos mesmos, aos vários intervenientes, em especial aos alunos e aos 

encarregados de educação, é da competência dos órgãos de gestão da escola (Artigo 8.º, 



Portaria n.º 550-D/2004, de 21 de Maio com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 

259/2006, de 14 de Março e pela Portaria n.º 1322/2007, de 04 de Outubro). 

 

5 – A produção de informação, obtida através de diferentes instrumentos, é da 

responsabilidade do professor ou equipa de professores responsáveis pela organização 

do processo de ensino-aprendizagem, quando se trate de informação a obter no seu 

decurso, tendo em vista a avaliação formativa e a avaliação sumativa (Artigo 9.º, 

Portaria n.º 550-D/2004, de 21 de Maio com as alterações introduzidas pelas Portaria n.º 

259/2006, de 14 de Março e Portaria n.º 1322/2007, de 04 de Outubro). 

 

6 – De acordo com o Ofício Circular/DRELVT n.º 9, datado de 09.04.2008, que veícula 

às escolas orientações relativas à disciplina de Educação Física, da responsabilidade da 

Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, “ vimos alertar para a 

necessidade de os professores da disciplina atentarem nas orientações constantes no 

Programa de Educação Física”, salientando-se “que o novo Programa de Educação 

Física, actualmente em vigor, apresenta um conjunto de orientações metodológicas e de 

avaliação no sentido de respeitar as diferentes aptidões físicas dos alunos”  

 

7 – De acordo com o Ofício Circular n.º 9, datado de 09.04.2008, a avaliação dos alunos 

em Educação Física realiza-se de maneira equivalente às restantes disciplinas da 

Formação Geral do Ensino Secundário, aplicando-se as normas e princípios gerais que a 

regulam. “No que se refere à especificidade da disciplina, a avaliação decorre dos 

objectivos de ciclo e de ano”. Os primeiros “constituem as principais referências no 

processo de avaliação dos alunos.... Considera-se que o reconhecimento do sucesso é 

representado pelo domínio/demonstração de um conjunto de competências que 

decorrem dos objectivos gerais”. Por sua vez, “os critérios de avaliação estabelecidos 

pelo Departamento de Educação Física e pelo professor permitirão determinar 

concretamente esse grau de sucesso (...)”.  

 

8 - 

Reitara-se que os critérios de avaliação devem ter em conta a necessidade de 

uniformização do tratamento a dar às situações de incapacidade para a prática 

das aulas de Educação Física, nomeadamente no caso dos alunos abrangidos 

pelo Decreto-Lei n.º3/2008, de 7 de Janeiro, ou de outros alunos com manifesta 



diminuição das capacidades de realização das provas regularmente exigíveis 

(Ofício Circular n.º 9, datado de 09.04.2008). 

 

9 - Tendo em conta a situação de saúde da aluna, poderá a Escola, através das estruturas 

intermédias (Conselho de Turma, Departamento Curricular e Conselho Pedagógico), 

estabelecer as competências a desenvolver, os conteúdos, as metodologias e 

instrumentos de avaliação de forma a garantir a adequação dos critérios de avaliação à 

situação específica da aluna, tendo em conta o que a esse respeito se refere nos pontos 

anteriores. 

23ª e 24ª Semanas: do dia 14 de Abril de 2008 até ao dia 24 de Abril de 

2008 

 
No decorrer das semanas em reflexão, iniciei uma nova actividade, mais 

precisamente, a preparação do processo de constituição de turmas de Percursos 

Curriculares Alternativos (PCA), ao abrigo do Despacho Normativo n.º 1/2006, de 06 

de Janeiro.  

Tal como referi na reflexão relativa à 9ª Semana: do dia 07 de Janeiro até ao dia 11 

de Janeiro de 2008, os percursos curriculares alternativos destinam-se aos alunos até aos 

15 anos de idade, inclusive, que apresentem ao longo do seu percurso escolar insucesso 

escolar repetido, problemas de integração na comunidade escolar, em risco de 

marginalização, de exclusão social ou abandono escolar e com dificuldades 

condicionantes da aprendizagem, nomeadamente: forte desmotivação, elevado índice de 

abstenção, baixa auto-estima e falta de expectativas relativamente à aprendizagem e ao 

futuro, bem como o desencontro entre a cultura escolar e a sua cultura de origem.  

Este mesmo despacho “sublinha a necessidade de se implementar percursos 

curriculares diversificados que tenham em consideração as necessidades dos alunos, de 

forma a assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e combater a exclusão”. 

Portanto, “compete às escolas, no desenvolvimento da sua autonomia, e no âmbito do 

respectivo projecto educativo, conceber, propor e gerir outras medidas específicas de 

diversificação da oferta curricular, devidamente enquadradas por diplomas próprios” 

(Despacho Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro). 

Caracterizando-se a escola por ser um espaço plural, do ponto de vista social e 

cultural, em que as “motivações, os interesses e as capacidades de aprendizagens dos 

alunos são muito diferenciados, importa garantir e flexibilizar dispositivos de 



organização e gestão do currículo destinados a alunos que revelem insucesso escolar 

repetido ou problemas de integração da comunidade educativa” (Despacho Normativo 

n.º 1/2006, de 06 de Janeiro) ou risco de abandono precoce. Porém é importante 

salientar que, no caso dos alunos da faixa etária dos 15 anos, a proposta de percurso 

alternativo deverá ser equacionada depois de esgotadas outras oportunidades de inclusão 

escolar, nomeadamente um Curso de Educação e Formação tipo II ou III, que confere 

dupla certificação: habilitação académica de 3.º Ciclo e certificação profissional de 

nível III (Despacho Conjunto n.º 453/2004 (2ª Série), de 27 de Julho com as alterações 

introduzidas pela Rectificação n.º 1673/2004 (2ª Série), de 7 de Setembro). 

A este propósito, no dia 17 de Abril de 2008, a Dra. Ana Paula convocou-me para 

uma reunião, na qual estiveram presentes a Dra. Alda e a Dra. Paula Josefa. 

A reunião aludida anteriormente, tinha como finalidade preparar o processo de 

lançamento dos Percursos Curriculares Alternativos, uma vez que as entidades 

promotoras deverão apresentar às direcções regionais de educação respectivas, até final 

do mês de Maio, as propostas de constituição de turmas com PCA referentes ao ano 

lectivo seguinte, para, de acordo com o estipulado no ponto n.º 3, no capítulo III do 

referido despacho, serem objecto de autorização, ou não, do Director Regional de 

Educação respectivo. 

Na sequência do supracitado, e de modo a que o processo proceda com a máxima 

eficiência, a Dra. Ana Paula solicitou-me que realizasse as seguintes tarefas: 

	 Pesquisar, no computador do Dr. António Vidal, quais os documentos 

necessários à resolução da actividade, uma vez que o mesmo se encontrava em 

gozo de férias; 

	 Redigir um Ofício Circular a divulgar, junto das escolas, a abertura das 

candidaturas para projectos de constituição de turmas com percurso curricular 

alternativo no âmbito do Despacho Normativo n.º 1/2006, de 6 de Janeiro, cuja 

apresentação do projecto deverá ser efectuada de acordo com as informações nele 

contidas; 

	 Redigir um e-mail institucional a dirigir às escolas, no sentido de as 

alertar, uma vez mais, da abertura das candidaturas para projectos de constituição 

de turmas com percursos curriculares alternativos no âmbito do Despacho 

Normativo n.º 1/2006, de 6 de Janeiro; 



	 Construir uma tabela onde serão inseridos alguns dados registados nas 

candidaturas dos percursos curriculares alternativos (esta tabela será preenchida à 

medida que as informações são recepcionadas na DRELVT); 

	 Redigir uma Informação-Proposta onde são enunciados os elementos que 

devem constar das candidaturas para que as mesmas possam ser viáveis, bem 

como a metodologia a adoptar na análise dos projectos. 

Para além do exposto, ficou ainda decidido que, de modo a agilizar o processo, e 

após a recepção das candidaturas, sempre que os formulários sejam entregues com 

lacunas e/ou com informações exíguas, deverão as escolas ser contactadas, 

preferencialmente, através de telefone ou de e-mail. Contudo, na existência de “casos 

mais graves” a escola deverá ser contactada através de ofício. 

 

De modo a materializar o meu trabalho com sucesso, ao longo destas duas semanas, 

elaborei as seguintes tarefas: 

	 Pesquisei, no computador do Dr. António Vidal, quais os documentos 

necessários à resolução da actividade; 

	 Através da pesquisa anterior, verifiquei a existência de uma ficha de 

análise das candidaturas. Através de uma análise profunda da mesma e dos 

restantes documentos explorados, apurei a existência de algumas lacunas na ficha 

de análise. De modo colmatá-las, procedi a algumas alterações, com o intuito de 

apresentar à Dra. Ana Paula. No entanto, e em conversa com a Dra. Paula Josefa, 

apercebi-me de que a dita ficha de análise já não estava em utilização, não 

havendo qualquer outro documento que a substituísse. Neste seguimento, e 

considerando que a existência da grelha de análise seria o suficiente para 

substituir a ficha de análise, decidi construir uma grelha para o efeito.  

Esta é de fácil utilização, sendo apenas necessário assinalar com uma cruz, no 

local respectivo, a existência, ou não, do critério em análise. Os campos 

“Observações” e “Anotações” permitem, ao técnico que está a analisar a 

viabilidade da candidatura, inserir outros dados que considere necessários. Por 

fim, o campo “Nome do técnico que está a analisar o 

PCA:________________________” possibilita identificar qual o técnico que está 

a analisar a candidatura. 

 
Grelha de análise do Percurso Curricular Alternativo 



 
 
Escola/Entidade Promotora:__________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

 

Critérios de Avaliação 
 

Sim Não Observações 

Identificação geral do PCA 
   

Fundamentação do PCA     
Identificação dos alunos    
Constituição de turmas    

Plano Curricular 
   

Componente Curricular    
Componente Vocacional/Artística    
Justificação das alterações    
Programas da Componente Vocacional/Artística    
Horário dos alunos/mancha horária    
Desdobramentos    
Pares pedagógicos     
Protocolos estabelecidos     
Regime de assiduidade    
Avaliação dos alunos    
Identificação dos formadores     
Identificação de outros técnicos envolvidos    
Reunião quinzenal do conselho de turma    

Autorização dos Encarregados de Educação    

    
    

 
Anotações: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Nome do técnico que está a analisar o PCA:________________________ 

    
	 Redigi o Ofício Circular a divulgar a abertura das candidaturas para projectos de 

constituição de turmas com percurso curricular alternativo no âmbito do 

Despacho Normativo n.º1/2006, de 6 de Janeiro, cuja apresentação do projecto 



deverá ser efectuada de acordo com as informações nele contidas (este foi objecto 

de verificação por parte da Dra. Ana Paula) (anexo XXV); 

	 Redigi o e-mail institucional a dirigir às escolas, no sentido de as alertar, uma 

vez mais, da abertura das candidaturas para projectos de constituição de turmas 

com percurso curricular alternativo no âmbito do Despacho Normativo n.º 

1/2006, de 6 de Janeiro (este foi objecto de aferição por parte da Dra. Ana Paula) 

(anexo XXVI); 

	 Construi a tabela indicada anteriormente, na qual serão inseridos os seguintes 

dados: 

 
Equipas de Apoio às Escolas 

Concelho 

Agrupamento 

Escola  

Percursos Curriculares Alternativos   

- De continuidade  - 1.º ciclo -  1.º ano - n.º de alunos 

              2.º ano - n.º de alunos 

      3.º ano - n.º de alunos 

      4.º ano - n.º de alunos 

    - 2.º ciclo -  5.º ano - n.º de alunos 

              6.º ano - n.º de alunos 

    - 3.º ciclo -  7.º ano - n.º de alunos 

              8.º ano - n.º de alunos 

      9.º ano - n.º de alunos 

       

 - Novo   - 1.º ciclo -  1.º ano - n.º de alunos 

              2.º ano - n.º de alunos 

      3.º ano - n.º de alunos 

      4.º ano - n.º de alunos 

    - 2.º ciclo -  5.º ano - n.º de alunos 

              6.º ano - n.º de alunos 

    - 3.º ciclo -  7.º ano - n.º de alunos 

              8.º ano - n.º de alunos 

      9.º ano - n.º de alunos 

Termo  
N.º de turmas  

Termo  
N.º de turmas  



	 Através duma análise profunda dos documentos necessários à resolução da 

actividade a que acedi aquando da pesquisa elaborada no computador do Dr. 

António Vidal e das conversas informais auscultadas sobre esta actividade, 

verifiquei que a ficha de candidatura relativa aos Percursos Curriculares 

Alternativos (constituída por um conjunto de itens, os quais carecem de 

preenchimento por parte da entidade que se candidata a organizar uma turma de 

PCA), disponível on-line no sítio da Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo, em utilização continha algumas lacunas fundamentais. De modo 

finalizá-las, procedi a algumas alterações, com o intuito das apresentar à Dra. 

Ana Paula.  

      Quanto às alterações introduzidas70 é possível verificar as seguintes: 

- Introduzi, no ponto 4.2 - Identificação dos Alunos, na coluna “SITUAÇÃO 

ESCOLAR DE INGRESSO” um asterisco que direcciona o indivíduo, que preenche 

a ficha de candidatura, para a escolha da(s) alínea(s) introduzidas no ponto 2 do 

Despacho Normativo n.º 1/2006, de 6 de Janeiro; 

- Introduzi uma nova coluna, designada por “MEDIDAS APLICADA EM ANOS 

ANTERIORES” no ponto 4.2 - Identificação dos Alunos; 

- Adicionei no ponto 4.5 - Horário Semanal dos alunos um asterisco que relembra 

o indivíduo que preenche a ficha de candidatura da necessidade de indicar, na 

mancha horária, o dia de semana e a hora da reunião quinzenal de articulação de 

actividades do Conselho de Turma; 

- No ponto 4.6 – Utilização de programas propostos, retirei a coluna referente ao 

“ENSINO REGULAR” mantendo apenas a coluna “ENSINO 

VOCACIONAL/ARTÍSTICO”. Acrescentei, ainda “Disciplina 1 - Disciplina 2 - 

Disciplina 3 - ...”; 

- Inseri uma tabela nova, mais precisamente a seguinte:  

4.7 - No caso de existirem protocolos estabelecidos com outras entidades, 

explicite  

 

Nome do aluno 
Local da 

formação 
Hora Periocidade Responsável 

                                                 
70 Através da consulta dos anexos XXVII e XXVIII é possível verificar quais as alterações preconizadas no âmbito 
desta tarefa. 



     

     

 

- Inseri a seguinte questão: 

4.8 – O regime de assiduidade deverá ser estabelecido ao abrigo da Lei n.º 

3/2008, de 18 de Janeiro 

Tomei conhecimento? 

Sim                          Não   

 

- Quanto ao regime de avaliação, ponto 4.11, considerei pertinente acrescentar “de 

acordo com o estipulado no Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro, com as 

alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 3/2005, de 10 de 

Fevereiro, Despacho Normativo n.º 18/2006, de 14 de Março e Despacho Normativo 

n.º 5/2007, de 10 de Janeiro” 

- Por fim, acrescentei  

4.12 – Autorizações dos Encarregados de Educação 

Sim                          Não   

 

	 Redigi a Informação-Proposta onde são enunciados os elementos que 

devem constar das candidaturas, para que as mesmas possam ser viáveis, bem 

como a metodologia a adoptar na análise dos projectos. Para a redacção da 

Informação-Proposta utilizei as duas Informações-Proposta dos anos anteriores, 

porém com a introdução de algumas alterações (esta foi objecto de verificação 

por parte da Dra. Ana Paula); 

 

Para além das tarefas aludidas, nos dias 23 e 24 de Abril, tive, ainda, oportunidade de 

escrever um ofício, dirigido ao GEPE (Gabinete de Estatística e Planeamento da 

Educação), no âmbito do Projecto Ibero-Americano para a Educação em Valores e 

Cidadania do Desporto – tarefa requerida pela Dra. Ana Paula. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, Capítulo III, Secção I, 

Artigo 9.º, o GEPE  



tem por missão garantir a produção e análise estatística da educação, tendo em 

vista o apoio técnico à formulação de políticas, ao planeamento estratégico e 

operacional, e uma adequada articulação com a programação financeira, bem 

como a observação e avaliação global de resultados obtidos pelo sistema 

educativo, cabendo-lhe ainda assegurar o apoio às relações internacionais e à 

cooperação nos sectores de actuação do ministério.  

 

Antes de finalizar esta reflexão é fundamental dar a saber duas alterações na 

Direcção de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização Escolar. No dia 18 de Abril 

de 2008, os técnicos da Direcção de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização 

Escolar foram convocados, pelo Sr. Director Regional Adjunto, Dr. Rui Correia, para 

dar a conhecer a criação da Equipa Multidisciplinar para a Inclusão e Sucesso Educativo 

(EMISE) em detrimento da Equipa Multidisciplinar Escola a Tempo Inteiro (EMETI). 

Atendendo a que se encontram consolidados os procedimentos e as metodologias que 

conduziram, de forma eficaz, à implementação, monitorização e avaliação das 

Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), foi extinta a Equipa Multidisciplinar 

Escola a Tempo Inteiro e constituído, na dependência directa do Director Regional 

Adjunto, Dr. Rui Correia, o Gabinete Escola a Tempo Inteiro, chefiado pela Dra. Isabel 

Abreu. 

Uma vez que as equipas multidisciplinares deverão ser constituídas tendo em conta 

determinadas prioridades e objectivos de nível superior, assim como determinadas áreas 

em termos educativos que não podem ser descuidadas, foi constituída a Equipa 

Multidisciplinar para a Inclusão e o Sucesso Educativo, com competências em diversas 

áreas, nomeadamente na área da Educação Especial e nas respostas previstas pelos 

Despachos Normativos n.º 50/2005, de 09 de Novembro, e n.º 1/2006, de 18 de Janeiro, 

chefiada pela Dra. Ana Paula Monteiro. Deste modo, é perceptível que o “sucesso 

educativo” será a espinha dorsal desta nova equipa. 

Quanto aos ajustamentos que a mesma trará, darei a conhecer nas reflexões 

apropriadas.  

 
… o insucesso escolar seria um impedimento ao prosseguimento dos estudos.  

Este é um fenómeno verificado em todos os níveis de ensino e instituições 

escolares, que atinge percentagens muito elevadas. Apresenta um carácter 

precoce, pois tende a aparecer de uma forma mais intensa nos primeiros anos 



de escolaridade e é socialmente selectivo, pois o seu grau de incidência varia 

consoante os meios sociais de origem dos alunos71. 

 
Segundo Tavares (1998)72, o insucesso escolar refere-se à “disfunção a nível da 

transmissão e da compreensão de uma mensagem tanto do professor para o aluno como 

deste para o professor”. No entanto, é necessário considerar que este insucesso escolar 

se poderá dever, não só, à inadequação dos conteúdos transmitidos pela escola com os 

objectivos dos alunos, mas também, com a inexistência de interligação destes factores 

com as reais necessidades do sistema social. Deste modo, é visto como um “fenómeno 

social, estando implicados não só os intervenientes mais directos, os alunos, mas 

também todos os outros actores que intervêm no processo educativo: os pais, os 

docentes, – e a um nível macro – a própria instituição e o governo” (Pile; Gonçalves & 

Correia, s.d.). 

Os métodos de ensino, a gestão na sala de aula, os métodos de avaliação e a 

transmissão de expectativas são algumas das causas apontadas aos professores como 

contributos para o insucesso escolar dos alunos. 

Por sua vez, a organização escolar também contribui de diversas formas para o 

insucesso escolar dos alunos, nomeadamente, devido à existência de turmas demasiado 

heterogéneas, do clima escolar (atitudes, esperanças, valores, preconceitos dos 

professores e alunos, entre outros) e da cultura organizacional. 

Relativamente à organização curricular, os especialistas apontam quatro pontos 

fundamentais no que respeita ao insucesso escolar: o desfasamento no currículo escolar 

dos alunos, os currículos demasiado extensos, a desarticulação dos programas e as 

elevadas cargas horárias semanais. 

Outra causa que contribui para o insucesso escolar é a organização do sistema 

educativo. Por um lado, oferece pouca diversidade ao nível da formação, por outro, 

existe um desajustamento das competências quando se transita para a vida activa, e por 

fim, existe uma má distribuição da rede escolar. 

 

25ª Semana: do dia 28 de Abril de 2008 até ao dia 02 de Maio 

 

                                                 
71 Pile, M., Gonçalves, I. e Correia, T. (s/ data). Insucesso Académico no IST. Pesquisado no dia 21 de Dezembro de 
2005 através de http://gep.ist.utl.pt/files/comunica/Insucesso_Academico.pdf 
72 Tavares, Manuel Viegas (1998). O Insucesso Escolar e as Minorias Étnicas em Portugal. Instituto Piaget: Lisboa. 



De modo a concretizar a reflexão em apreço da melhor maneira, optei por elaborar 

um quadro onde serão descritas as tarefas concebidas e os respectivos dias. 

Seguidamente, é possível verificar, resumidamente, o teor de cada tarefa efectuada. 

 
Data Tarefas 

28 de Abril de 2008 Reunião alusiva aos Percursos Curriculares 

Alternativos 

29 de Abril de 2008 Por motivos pessoais, faltei ao estágio (porém avisei, 

atempadamente, a Dra. Ana Paula) 

30 de Abril de 2008 Reunião no Colégio S. João de Brito, por solicitação do 

Júri Nacional de Exames, na qual estive presente 

01 de Maio de 2008 Feriado 

02 de Maio de 2008 Actualização da tabela dos normativos legais 

 
 

Dia 28 de Abril de 2008 - Reunião alusiva aos Percursos Curriculares Alternativos: 

 
Tal como no passado dia 17 de Abril de 2008, a Dra. Ana Paula convocou-me para 

uma reunião, na qual estiveram presentes a Dra. Alda e a Dra. Paula Josefa.  

Nesta tratámos de assuntos, tais como: 

 
	 Leitura do Ofício Circular a divulgar a abertura das candidaturas para projectos 

de constituição de turmas com percurso curricular alternativo no âmbito do 

Despacho Normativo n.º1/2006, de 6 de Janeiro, cuja apresentação do projecto 

deverá ser efectuada de acordo com as informações nele contidas73; 

	 Leitura e rectificação do e-mail institucional a dirigir às escolas, no sentido das 

alertar, uma vez mais, da abertura das candidaturas para projectos de constituição 

de turmas de percursos curriculares alternativos; 

	 Apresentação da ficha de candidatura, relativa aos Percursos Curriculares 

Alternativos, modificada e alterada por mim. É importante referir que a mesma 

foi objecto de verificação por parte da Dra. Ana Paula74. 

 

                                                 
73 É possível visualizar o Oficio Circular referido através do seguinte endereço electrónico: http://www.drelvt.min-
edu.pt/drelofcirc/abrirofcirc.aspx?documentid=11 
74 O endereço electrónico http://www.drelvt.min-edu.pt/formularios/formularios.htm permite verificar a ficha de 
candidatura. 



Quanto à Informação-Proposta acerca dos elementos que devem constar das 

candidaturas para que as mesmas possam ser viáveis, bem como a metodologia a 

adoptar na análise dos projectos, foi verificada e aprovada pela Dra. Ana Paula. No 

entanto, só será direccionada para despacho após a recepção de todas as candidaturas.  

 

Ainda no âmbito desta actividade, e no seguimento da reunião supracitada, fiquei de 

realizar as seguintes tarefas: 

• Dar o Ofício Circular ao secretariado logo que seja assinado pelo Exmo. Sr. 

Director Regional de Educação; 

• Enviar um e-mail aos técnicos de informática, a solicitar que os mesmos 

disponibilizem na página da DRELVT o Ofício Circular e a nova Ficha de 

Candidatura. 

 
E foi exactamente o que eu fiz!!!! 
 

Dia 30 de Abril de 2008 - Reunião, no Colégio S. João de Brito, por solicitação do Júri 

Nacional de Exames 

  

O Decreto-Lei n.º 74/2004, 26.03, com as alterações introduzidas pela Declaração de 

Rectificação n.º 44/2004, 25.05; Decreto-Lei n.º 24/2006, 06.02 (rectificado pela 

Declaração Rectificação n.º 23/2006, 07.04); Declaração de Rectificação n.º 23/2006, 

07.04; Parecer n.º 1/2007 (2ª Série), 11.07; Decreto-Lei n.º 272/2007, 26.07 02 

(rectificado pela Declaração Rectificação n.º 84/2007, 21.09); Decreto-Lei n.º 4/2008, 

07.01, estabelece os princípios orientadores de organização, gestão e avaliação 

curricular do Secundário, bem como o plano de estudos.  

Segundo o Artigo 11º do referido Decreto-Lei, a avaliação das aprendizagens 

compreende dois tipos de modalidades: avaliação formativa e avaliação sumativa.  

A primeira “é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao 

professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades 

legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, 

com vista ao ajustamento de processos e estratégias” (ponto 2). Já a avaliação sumativa 

“consiste na formulação de um juízo globalizante, tem como objectivos a classificação e 

a certificação e inclui” (ponto 3): 




 a avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de 

gestão pedagógica da escola, destina-se a informar o aluno e ou o seu encarregado da 

educação sobre o desenvolvimento das aprendizagens definidas para cada disciplina e 

área não disciplinar e tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno (alíneas a) e b), 

do ponto 1, do Artigo 14º da Portaria n.º 550-D/2004, 21.05 com alterações introduzidas 

pela Portaria n.º 259/2006, 14.03 e republicado pela Portaria n.º 1322/2007, 04.10; 

 


 a avaliação sumativa externa (exames), da responsabilidade dos competentes 

serviços centrais do Ministério da Educação, destina-se “a aferir o grau de 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, mediante o recurso a instrumentos de 

avaliação definidos a nível nacional” (ponto 1, do Artigo 17º da Portaria n.º 550-

D/2004, 21.05 com alterações introduzidas pela Portaria n.º 259/2006, 14.03 e 

republicado pela Portaria n.º 1322/2007, 04.10), ou seja, através da realização de 

exames finais nacionais. 

 

No que diz respeito ao Ensino Básico, avaliação sumativa “consiste na formulação de 

um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das aprendizagens do aluno e das 

competências definidas para cada disciplina e área curricular” (ponto 24 do Despacho 

Normativo n.º 1/2005, 05.01 com alterações introduzidas pela Declaração de 

Rectificação n.º3/2005,10.02; Despacho Normativo n.º 18/2006, 14.03 e Despacho 

Normativo n.º 5/2007 (2.ª Série), 10.01). Esta inclui a avaliação sumativa interna e a 

avaliação sumativa externa no 9º ano de escolaridade. Esta última “é da 

responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da Educação e compreende a 

realização de exames nacionais no 9º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática, os quais incidem sobre as aprendizagens e competências do 3º ciclo” 

(ponto 41 do Despacho Normativo n.º 1/2005, 05.01 com alterações introduzidas pela 

Declaração de Rectificação n.º3/2005,10.02; Despacho Normativo n.º 18/2006, 14.03 e 

Despacho Normativo n.º 5/2007 (2.ª Série), 10.01).  

 

Através do livro de Domingos Fernandes, “Avaliação das aprendizagens: desafios às 

teorias, práticas e políticas” (2005, p. 99-116), é possível verificar diversas questões 

relativas aos exames. Para o efeito o autor faz um “breve bosquejo histórico dos 

exames”; enuncia “características gerais dos exames”; refere quais as “funções dos 

exames”, designadamente as funções de certificação, de selecção, de controlo, de 



monitorização e de motivação; tece, ainda, algumas “considerações sobre o tipo de 

questões”, sobre a “validade e fiabilidade dos exames” e por fim enuncia quais as 

“vantagens e desvantagens dos exames”.   

 

A fim de assegurar a máxima eficiência em todo o processo relativo aos exames 

nacionais de 9.º ano e do ensino secundário, de agilizar todos os procedimentos a 

desenvolver pelos elementos empenhados neste processo de avaliação, assim como as 

diligências a efectuar no decorrer da época de exames, tal como no passado dia 07 de 

Abril de 2008, decorreu uma reunião, no Colégio S. João de Brito, por solicitação do 

Júri Nacional de Exames, com início às 10h30, a qual destinava-se aos Presidentes do 

Conselho Executivo/Directores Pedagógicos e aos elementos responsáveis pelo serviço 

de exames.  

Relativamente aos assuntos abordados, muito sucintamente, é possível realçar os 

seguintes: 

	 Apresentação dos dados a utilizar de modo a aceder ao programa PAEB e à “área 

de escola” no site da Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular; 

	 Apresentação e explicação das informações descritas nos documentos designados 

por: 

� Exames Nacionais e Exames de equivalência à frequência do Ensino Básico. Ano 

Lectivo 2007/2008 – Instruções para a inscrição (Norma 01/EB/2008) – documento 

onde constam as instruções a observar, pelos estabelecimentos do ensino básico e do 

ensino secundário com 3.º ciclo, relativamente ao processo de inscrição para a 

realização dos exames nacionais de Língua Portuguesa e Matemática do 9.º ano de 

escolaridade, bem como para os exames de equivalência à frequência dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico, no ano lectivo 2007/2008; 

� Exames do Ensino Secundário ano de 2008. Instruções para a inscrição (Norma 

01/ES/2008) – documento onde constam as instruções a observar, pelos 

estabelecimentos de ensino secundário, nas inscrições para a realização dos exames a 

prestar pelos estudantes no ano de 2008; 

	 Esclarecimento de dúvidas, de diversos âmbitos, apresentadas pelo público 

presente. 

 

Quanto a este último tópico, não posso deixar de mencionar que, à semelhança do 

que aconteceu na reunião das Provas de Aferição, as questões colocadas mereceram 



toda a atenção dos elementos a quem as mesmas se destinavam. Porém, e tendo em 

conta a sugestão dum dos elementos presentes no “público”, as questões colocadas 

apenas foram respondidas após apresentação dos diversos temas. Consequentemente, a 

reunião sucedeu duma forma mais eficiente e produtiva. 

Deste modo, as críticas tecidas à forma como a reunião anterior decorreu, 

nomeadamente, a falta de coordenação, de organização e a divergência avultada, não 

serão aplicáveis. 

 

Para além do descrito, existem outros pormenores passíveis de serem comentados e, 

possivelmente, criticados, contudo com um grau de importância menos relevante.  

 

Dia 02 de Maio de 2008 - Actualização da tabela dos normativos legais 

 

Tendo em conta a diversidade de diplomas legais publicados diariamente e acessíveis 

na página do Diário da República electrónico, http://dre.pt/, decidi actualizar o quadro 

que circunscreve o enquadramento legal aplicável às seguintes áreas (anexo XL)75: 

 

Instituição – Ministério da Educação; DRELVT; entre outras 

Lei de Bases do Sistema Educativo  

Regime de Autonomia 

Pré-Escolar (PE) 

Ensino Básico (EB) 

Ensino Secundário (ES) 

Cursos de Educação e Formação 

Ensino Especial  

Alunos – Estatuto do aluno e Estatuto Trabalhador-Estudante 

Alunos provenientes do estrangeiro  

Equivalências - Equiparação entre as habilitações académicas adquiridas no passado 

em estabelecimentos de ensino público, particular ou cooperativo, com actividade 

reconhecida pelo Ministério da Educação 

Avaliação da Educação e do ensino não superior  

                                                 
75 É importante destacar que o enquadramento referido foi concebido, autonomamente, pela aluna enquanto elemento 
pertencente à Equipa de Currículo e Avaliação. Neste contexto, a legislação inserida no quadro era a utilizada (ou por 
vezes mencionada) na equipa aludida, com a excepção dos diplomas pertencentes à avaliação da Educação e do 
ensino não superior e à avaliação dos estabelecimentos de ensino. 



Avaliação dos estabelecimentos de ensino 

 

Contudo não dei por terminada esta tarefa. Espero fazê-lo nos próximos dias!!! 

Depois de finalizada a última versão do quadro, darei a mesma à Dra. Ana Paula para, 

possíveis, rectificações e, ainda, a cada elemento que compõe a Equipa de Currículo e 

Avaliação. 

 

 
 
 



8º Mês: Maio 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações gerais sobre as reflexões: 

 

� Continuação do desenvolvimento da actividade “Preparação do processo de 

constituição de turmas de Percursos Curriculares Alternativos (PCA), ao 

abrigo do Despacho Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro” e respectivas 

tarefas; 

 

� Participação em reuniões de diversos âmbitos; 

 

� Realização de tarefas da minha autonomia; 

 

� Compilação de diversos materiais e arquivamento dos mesmos; 

 

� Situações que demonstram o desenvolvimento de novas competências e o 

aprofundamento de outras adquiridas anteriormente; 

 

� Introdução de novos conceitos necessários à evolução da actividade em 

curso. 

 



26ª e 27ª Semanas: do dia 05 de Maio de 2008 até ao dia 16 de Maio 

 
À semelhança da reflexão anterior, penso que a introdução de um quadro, onde serão 

descritas as tarefas e os respectivos dias em que as mesmas foram concebidas, permitirá 

melhorar a compreensão do leitor no que diz respeito ao sucedido durante a minha 

presença no estágio, nas semanas em ponderação.  

 
Data Tarefas 

05 de Maio de 2008 Actualização da tabela dos normativos legais  

06, 07 e 08 de Maio 

de 2008 

Mudanças e arrumações 

09 de Maio de 2008 Envio do e-mail institucional acerca dos Percursos 

Curriculares Alternativos 

12 de Maio de 2008 - Construção de um quadro com a legislação relativa  

Educação Especial; 

- Compilação dos documentos necessários à redacção 

dos relatórios finais inerentes aos Percursos   

Curriculares Alternativos  

13, 14, 15 e 16 de 

Maio de 2008 

Pesquisas 

 
Como é possível verificar pelo quadro antecedente, no dia 05 de Maio de 2008 

finalizei a actualização do quadro76 com o enquadramento legal. Como tal, entreguei a 

última versão à Dra. Ana Paula e, ainda, a cada elemento que compõe a Equipa de 

Currículo e Avaliação. 

Quanto aos dias 06, 07 e 08 de Maio de 2008, estes foram dedicados, unicamente, às 

mudanças de gabinete e arrumações do mesmo. A este propósito, é conveniente recordar 

que no passado dia 18 de Abril de 2008 foi criada a Equipa Multidisciplinar para a 

Inclusão e Sucesso Educativo (EMISE), com competências em diversas áreas, 

nomeadamente na área da Educação Especial e nas respostas previstas pelo Despacho 

Normativo n.º 50/2005, 09.11 e, ainda, pelo Despacho Normativo n.º 1/2006, 18.01, 

chefiada pela Dra. Ana Paula Monteiro. 

                                                 
76 Verificar anexo XL: legislação – tarefa da autonomia da aluna (3ª tabela)    



Quanto à minha prestação no estágio, ao contrário do indicado nas reflexões 

anteriores, deixarei de apoiar os elementos que constituem a Equipa de Currículo e 

Avaliação, integrando-me na EMISE.  

No que diz respeito à constituição desta nova equipa multidisciplinar, a mesma 

abarcou a equipa, já organizada, da Educação Especial, constituída por: 

	 Dr. Agostinho Costa  

	 Dra. Ana Fernandes 

	 Dra. Emília Mendonça  

	 Dra. Israel Antunes  

	 Dra. Leonor Nery 

	 Dra. Manuela Câmara 

	 Dra. Margarida Benito 

	 Dra. Teolinda Cruz 

	 Dr. Vítor Pereira 

 

e “trouxe consigo” a Dra. Ana Paula Monteiro, a Dra. Alda Albuquerque e a Dra. Paula 

Josefa (antigos elementos da ECA). Por sua vez, esta última equipa passou a integrar os 

elementos pertencentes à Equipa de Assessoria e Apoio a Projectos e à Equipa do 

Acesso ao Ensino Superior. 

Quanto às funções e às actividades que desempenharei no seio da EMISE, apenas 

posso indicar, para já, as seguintes: 

• Organização, em conjunto com a Dra. Ana Paula, Dra. Alda e a Dra. Paula 

Josefa, dos procedimentos necessários à preparação do processo de 

constituição de turmas de Percursos Curriculares Alternativos, para o ano 

lectivo 2008/2009, no âmbito Despacho Normativo n.º 1/2006, 18.01 - tarefas 

solicitadas pela Dra. Ana Paula; 

• Redacção do relatório anual acerca da aplicação, quer do despacho normativo 

referente às turmas de percurso curricular alternativo, quer do despacho 

normativo n.º 50/2005, 09.11, dos estabelecimentos de ensino pertencentes à 

área de intervenção da DRELVT, para, posteriormente, ser remetido à 

Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular - tarefas 

solicitadas pela Dra. Ana Paula; 



• Organização dum quadro de apoio e dum dossier com os diplomas legais 

essenciais ao profícuo funcionamento desta nova equipa – tarefa da 

autonomia da aluna. 

 

Tendo em conta o descrito anteriormente, no dia 09 de Maio de 2008 enviei o e-mail 

institucional a alertar, uma vez mais, as escolas ou agrupamentos de escolas do ensino 

público; escolas do ensino particular e cooperativo com autonomia ou paralelismo 

pedagógico; escolas ou agrupamentos de escolas do ensino público ou escolas do ensino 

particular e cooperativo com autonomia ou paralelismo pedagógico, em partenariado 

com outras entidades públicas ou privadas que assegurem componentes de formação 

artística e tecnológica ou vocacional e profissional, da abertura das candidaturas para 

projectos de constituição de turmas com percursos curriculares alternativos no âmbito 

do Despacho Normativo n.º1/2006, de 6 de Janeiro. 

Confesso que para tal socorri, primeiramente ao Dr. António Vidal, depois, ao Dr. 

Israel Antunes, os quais ajudaram-me, prontamente. Penso que nunca é demais, destacar 

o empenho, a atenção e a compreensão proporcionada pelas diversas pessoas que 

trabalham, diariamente, na DSAPOE, designadamente a Dra. Alda, o Dr. António, o Dr. 

Francisco, a Dra. Paula Josefa, a Dra. Susana e, como não poderia deixar de ser, a Dra. 

Ana Paula que está sempre atenta a qualquer solicitação, estimula, incentiva e promove 

sempre a reflexão crítica e a autonomia gerando, continuamente, um clima de confiança 

e abertura.  

 
A todos os técnicos referenciados o meu bem-haja! 

 

Com o intuito de me integrar nesta nova equipa e de concretizar o meu trabalho sem 

qualquer tipo de discrepâncias, decidi, no dia 12 de Maio de 2008, construir um quadro 

com a súmula dos diferentes normativos legais que enquadram a Educação Especial. 

Para este propósito cruzei a informação contida no quadro indicado previamente e 

diversos materiais proporcionados pela Dra. Ana Paula, no local de estágio. O resultado 

deste cruzamento será patenteado em anexo (anexo XLIII).  

No entanto, não houve a possibilidade de dar por terminada a tarefa iniciada. Espero 

terminá-la o mais rapidamente possível e, nessa altura, receber algum feedback, afim de 

perceber quais as minhas incongruências e possíveis melhorias.  

 



Por sua vez, nos dias 13, 14, 15 e 16 de Maio de 2008 não me dirigi ao local de 

estágio, uma vez que solicitei à Dra. Ana Paula estes mesmos dias para efectuar 

algumas pesquisas e tratar de assuntos pessoais. Compreensivamente, a Dra. Ana Paula 

anuiu positivamente. 

Afinal, é através dessa procura, da leitura dos diversos documentos, da selecção dos 

aspectos mais importantes para o trabalho e posterior articulação entre o que 

considerámos mais relevante que, aos poucos, vamos interiorizando e reflectindo sobre 

a temática e compreendendo o que nos é pedido sem que tenhamos que recorrer à 

memorização mecânica dos conteúdos. 

 

Neste momento, ao realizar uma análise retrospectiva do meu percurso individual no 

estágio, posso fazer um balanço extremamente positivo das minhas aprendizagens, 

podendo mesmo dizer que houve uma enorme evolução em termos de conhecimentos 

adquiridos em variadíssimos âmbitos. As temáticas abordadas despertaram o meu 

interesse, levando-me a procurar mais informação e activando em mim uma prática 

reflexiva acerca da importância desses temas para a minha experiência profissional 

futura.  

Desde os tempos mais remotos que o processo de ensino pressupõe uma 

aprendizagem de métodos e conteúdos que lhe estão inerentes. 

Alguns teóricos defendem que a aprendizagem é um processo de aquisição e 

assimilação, mais ou menos consciente, de novos padrões e novas formas de perceber, 

ser, pensar e agir; outros referem que o organismo nasce com um repertório limitado de 

reflexos instalados, mas que se podem expandir graças à aprendizagem, podendo por 

vezes a aprendizagem criar novas conexões entre os estímulos.  

Como sabemos, a inteligência, as experiências anteriores, os factores sociais e, 

sobretudo, a motivação são factores que podem aumentar ou condicionar o desejo ou 

predisposição para aprender. Entre motivação e aprendizagem existe de facto uma 

múltipla relação visto ambas se reforçarem. Sabido é que: sem motivação não há 

aprendizagem, os motivos geram novos motivos; o êxito na aprendizagem reforça a 

motivação; a motivação é condição necessária, porém, não suficiente. 

Desta forma e por tudo o que foi dito, há, de facto, uma relação intrínseca entre o 

Ensino e a Aprendizagem. O ensino existe como é de notar para motivar a 

aprendizagem, orientá-la, dirigi-la… 



28ª Semana: do dia 19 de Maio de 2008 até ao dia 23 de Maio de 2008 

 
Segundo o artigo 28º da Convenção dos Direitos da Criança77, todas as crianças têm 

direito à educação, onde o ensino básico deverá ser gratuito e existe, sempre, a 

possibilidade das mesmas frequentarem o ensino secundário. 

Já o artigo 29º prescreve que a educação tem como objectivo desenvolver a 

personalidade, talentos e aptidões mentais e físicas das crianças, preparando-as como 

cidadãos informados, autónomos, responsáveis, tolerantes e respeitadores dos direitos 

dos outros. 

 

De acordo com os princípios enunciados no Artigo 2.º da Lei de Bases do Sistema 

Educativo (Lei n.º 46/86, 14.10 com a alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 115/97, 

19.09 e 49/2005, 30.08) “todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, nos 

termos da Constituição da República (…)” (alínea 1), onde a garantia duma justa e 

efectiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar, o desenvolvimento 

pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos, a compreensão e, ainda, a 

promoção da participação de todos os envolvidos na definição dos percursos escolares 

são alguns dos “direitos” que os alunos deverão ver garantidos. 

Nos Artigos 20.º e 21.º, desta mesma Lei, são definidos o âmbito e os objectivos da 

educação especial e a organização da educação especial, respectivamente. Neste 

sentido, e segundo os artigos citados, “a educação especial visa a recuperação e 

integração sócio-educativas dos indivíduos com necessidades educativas específicas 

devidas a deficiências físicas e mentais” (alínea 1), integrando “actividades dirigidas aos 

educandos e acções dirigidas às famílias, aos educadores e às comunidades (…)” (alínea 

2).   

Quanto à sua organização “a educação especial organiza-se preferencialmente 

segundo modelos diversificados de integração em estabelecimentos regulares de ensino, 

tendo em conta as necessidades de atendimento específico, e com apoios de educadores 

especializados (…)” (alínea 1). Poderá, ainda, processar-se em instituições específicas 

quando comprovadamente o exijam o tipo e o grau de deficiência do educando.   

Na alínea 4 do artigo 21.º é possível verificar que durante a escolaridade básica, as 

crianças e jovens deficientes devem possuir currículos e programas devidamente 

                                                 
77 Convenção dos Direitos da Criança (s.d.). Consultado no dia 22 de Maio de 2008 através de 
http://web.educom.pt/paulaperna/direitos_crianca_2.htm 



adaptados às suas características, assim como formas de avaliação adequadas às 

dificuldades específicas.   

Tendo em conta o supramencionado, o XVII Governo Constitucional constituiu 

como alguns dos seus desígnios promover a igualdade de oportunidades, valorizar a 

educação e promover a melhoria da qualidade do ensino, desenvolvendo uma escola 

democrática e inclusiva78, orientada para o sucesso educativo de todas as crianças e 

jovens.  

 
Nessa medida importa planear um sistema de educação flexível, pautado por 

uma política global integrada, que permita responder à diversidade de 

características e necessidades de todos os alunos que implicam a inclusão das 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais no quadro de uma 

política de qualidade orientada para o sucesso educativo de todos os alunos.  

No quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas educativas devem 

assegurar a gestão da diversidade da qual decorrem diferentes tipos de 

estratégias que permitam responder às necessidades educativas dos alunos. 

Deste modo, a escola inclusiva pressupõe individualização e personalização das 

estratégias educativas, enquanto método de prossecução do objectivo de 

promover competências universais que permitam a autonomia e o acesso à 

condução plena da cidadania por parte de todos (Decreto-Lei n.º 3/2008, de 

07.01, com as alterações instituídas pela Declaração de Rectificação n.º 

10/2008, 07.03 e pela Lei n.º 21/2008, 12.05) 

 
Neste âmbito, o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 07.01, com as alterações instituídas pela 

Declaração de Rectificação n.º 10/2008, 07.03 e pela Lei n.º 21/2008, 12.05, define os 

apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 

secundário dos sectores público, particular e cooperativo.  

“Os objectivos da educação especial baseiam-se na inclusão educativa e social, no 

acesso e no sucesso educativos, na autonomia, na estabilidade emocional bem como na 

promoção de igualdade de oportunidades, na preparação para o prosseguimento de 

estudos ou para uma adequada preparação para a vida profissional”79.  

                                                 
78 Nos últimos anos, principalmente após a Declaração de Salamanca (1994) – vide, por favor, www.dgidc.min-
edu.pt/inovbasic/proj/inclusivas/declaracao-salamanca.doc - , tem vindo a afirmar a noção de escola inclusiva, capaz 
de acolher e reter, no seu seio, grupos de crianças e jovens tradicionalmente excluídos. Esta noção, dada a sua 
dimensão eminentemente social, tem merecido o apoio generalizado da comunidade científica e de todos os agentes 
educativos. Esta visa a equidade educativa.  
79 Ministério da Educação (ME). Consultado no dia 20 de Maio de 2008 através de http://www.min-
edu.pt/np3/1535.html 



Após dezassete anos, uma vez que o presente decreto revoga o Decreto-Lei n.º 

319/91, 23.08 com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 173/91, 

15.10 e Despacho n.º 105/91, 01.07, surge um novo diploma que se apresenta como 

uma peça legislativa central e que circunscreve a população alvo da educação especial 

aos “alunos com limitações significativas ao nível da actividade e da participação num 

ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de 

carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, 

aprendizagem, mobilidade, autonomia, relacionamento interpessoal e participação 

social” (Artigo 1.º, alínea 1). 

Entre outras, o decreto-lei agora publicado estabelece as seguintes medidas 

educativas de educação especial:  

• Apoio pedagógico personalizado; 

• Adequações curriculares individuais; 

• Adequações no processo de matrícula; 

• Adequações no processo de avaliação; 

• Currículo específico individual; 

• Tecnologias de apoio. 

 
O Programa Educativo Individual (PEI) – ao qual é dedicado todo o capítulo III – 

fixa e fundamenta os apoios especializados e as formas de avaliação. 

 

Tendo em conta o citado e, de modo a aprofundar o meu conhecimento acerca das 

temáticas inerentes à EMISE, no dia 19 de Maio de 2008 inscrevi-me no “Encontro 

Temático - Educação Especial”80 promovido pela Direcção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular, a realizar no próximo dia 7 de Junho, no Auditório I do 

Centro de Congressos de Lisboa. Este contará com a presença de peritos estrangeiros e 

nacionais que têm vindo a desenvolver, nos últimos anos, um trabalho aprofundado de 

investigação no âmbito da educação inclusiva.  

Relativamente aos objectivos do mesmo, é possível destacar os seguintes: 

• Apresentar as actuais políticas e identificar indicadores para o 

desenvolvimento da educação inclusiva; 

                                                 
80 Verificar a fotocópia do Certificado de presença na “Encontro temático – Educação Especial” – anexo IX. 



• Reflectir sobre o contributo da Classificação Internacional da Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) na organização de serviços para crianças e 

jovens; 

• Perspectivas a CIF como referencial no planeamento e na articulação entre 

serviços da educação, da saúde, da segurança social e da formação 

profissional. 

 
Resumidamente, a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde, da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

• não classifica nem tem como objectivo o diagnóstico de doenças ou 

perturbações. É, antes, um sistema que permite enquadrar a recolha de 

informação relevante para a descrição da natureza e extensão das limitações 

funcionais da pessoa, bem como das características do meio circundante, 

dentro de uma gama de domínios, permitindo identificar o seu perfil de 

funcionalidade. 

• permite organizar a informação de maneira integrada e facilmente acessível. 

• pressupõe a utilização de instrumentos de avaliação direccionados para a 

avaliação funcional dos alunos, com especial enfoque nas actividades e 

participação e nos factores ambientais. 

• como quadro de referência para a avaliação de Necessidade Educativas 

Especiais (NEE), tem como objectivo uma abordagem sistémica, ecológica e 

interdisciplinar que permita descrever o nível de funcionalidade e 

incapacidade dos alunos, bem como identificar os factores ambientais que 

constituem barreiras ou facilitadores. 

•  permite uma avaliação compreensiva e dinâmica da funcionalidade e, 

consequentemente, a introdução das necessárias adequações no processo de 

ensino e de aprendizagem direccionadas quer para o desenvolvimento das 

capacidades do aluno, quer para a introdução de alterações nos seus contextos 

de vida incluindo o contexto escolar. 

 
Ainda, no quadro da Educação Especial, no dia 23 de Maio de 2008 iniciei a análise 

de diversos diplomas81 inerentes a esta área em específico, designadamente. 

                                                 
81 Através da visualização do anexo XLIII é possível verificar quais os diplomas que circunscrevem a minha acção 
enquanto elemento da EMISE no âmbito da Educação Especial 



• Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/2006, 21.09 - Aprova o 1º Plano 

de Acção para a integração das pessoas com deficiências ou incapacidade 

para os anos 2006 a 2009 (PAIPDI);  

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2008, 29.05 - 1ª Revisão ao 1º 

Plano de Acção para a integração das pessoas com deficiências ou 

incapacidade para os anos (PAIPDI); 

• Decreto-Lei n.º 3/2008, de 07.01, com alterações instituídas pela Declaração 

de Rectificação n.º 10/2008, 07.03 e pela Lei n.º 21/2008, 12.05 - Define os 

apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 

secundário dos sectores público, particular e cooperativo; 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2008, 19.03 - e-escolas para 

alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente sem 

custos adicionais; 

• Portaria n.º 1102/97, 03.11 (O artigo 6º foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 

3/2008, de 07.01) - Garante as condições de adequação para os alunos que 

frequentam as cooperativas de ensino especial; 

• Portaria n.º 1103/97, 03.11 (O artigo 6º foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 

3/2008, de 07.01) - Garante as condições de adequação em colégios de ensino 

especial particular; 

• Ofício Circular n.º 10, de 22/04/2008 - Ingresso antecipado no 1º ano de 

escolaridade no ano lectivo 2008/2009; 

• Ofício Circular n.º 12, datado de 09/05/2008 - Ordenação e selecção das 

crianças candidatas à frequência dos Jardins de Infância da rede pública do 

Ministério da Educação; 

• Ofício Circular n.º 13, de 21/05/2008 - Ingresso antecipado no 1º Ciclo do 

Ensino Básico, no ano lectivo 2008/2009. 

 
 

Nos restantes dias, com excepção do dia 23 de Maio de 2008 – Feriado Nacional - 

redigi um conjunto de tópicos que considero necessários à redacção do relatório anual 

acerca da aplicação do despacho normativo referente às turmas de percurso curricular 

alternativo, dos estabelecimentos de ensino pertencentes à área de intervenção da 

DRELVT, para, posteriormente, ser remetido à Direcção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular.  



Tópicos para o Relatório acerca das turmas com PCA (passível de 
alteração) 

 

- Designação do estabelecimento de ensino  

- N.º de turmas (1º, 2º e 3º ciclos) 

- N.º de Alunos por género e ano de escolaridade 

- Assiduidade (Fraca (n.º de aluno)/Elevada (n.º de aluno)) 

- Faltas por ano de escolaridade e por género 

- Alunos que abandonam (por ano de escolaridade) 

- Alunos com sucesso 

- Alunos com insucesso 

- Área artística e vocacional (indicar as disciplinas) (1º, 2º e 3º ciclos) 

- Condições que presidiram à organização das turmas com PCA 

- Insucesso escolar repetido 

- Problemas de Integração 

  - Situação de risco 

  - Desmotivação 

- Absentismo 

- Baixa auto-estima 

- Desencontro entre cultura escolar e cultura de origem 

  - Falta de expectativas 

  - Outros 

- Elementos que presidiram à estrutura curricular apresentada 

- Caracterização do aluno 

  - Permeabilidade entre cursos 

  - Continuidade entre cursos 

                        - Diagnóstico de competências 

- Alteração dos planos curriculares 

- Sim 

- Não 

- Adequação dos planos curriculares ao grupo-turma 

- Sim 

- Não 

- Constrangimentos à implementação das turmas PCA  



  - Instalações adequadas à componente artística e vocacional (Sim/Não)  

  - Alocação de equipamentos (Sim/Não) 

- Constituição da equipa docente (Sim/Não) 

- Funcionamento do Conselho de Turma 

  - Reunião Quinzenal 

   - facilita a identificação de dificuldades 

   - facilita a definição de estratégias para actividades pedagógicas 

   - facilita a definição de estratégias de actuação disciplinar 

  - Critérios que determinaram a selecção de docentes 

   - Situação profissional 

   - Experiência pedagógica 

   - Adequação da formação académica aos planos curriculares. 

- Formação vocacional 

  - Objectivos das áreas de formação artística/vocacional 

- prosseguimento de estudos /Cursos Profissionais 

   - prosseguimento de estudos /Cursos de Educação e Formação 

   - celebraram protocolos (Sim/Não) 

   - Com que entidades celebraram protocolos 

    - Autarquias 

    - Empresas 

    - Instituições públicas 

- Caracterização das relações com as entidades com quem 

estabeleceram protocolos 

    - Muito boa 

    - Boa 

    - Satisfatória 

- Pais e Encarregados Educação 

   - envolvimento dos pais e Encarregados de Educação 

    - Muito boa 

    - Boa 

- Satisfatória 

- Avaliação do projecto 

-  Muito boa 

  - Boa 



- Satisfatória 

Tendo em conta o referido, esquematizei um possível índice para o relatório já 

citado.  

 
Índice Relatório PCA 2007/2008 (passível de alteração) 

 

• Frase acerca do PCA 

Índice  

Introdução 

Capítulo I: Metodologia  

   

Questões a abordar: 

 

• Breve enquadramento 

• Finalidade e objectivo do relatório 

• População e amostra (n.º de candidaturas) 

• Critérios de análise das candidaturas 

• Acompanhamento 

• Elementos que são, seguidamente, analisados: origem e tipo de análise 

• … 

 

Capítulo II: análise dos resultados 

A) Escolas envolvidas 

B) Critérios que presidiram à organização dos PCA 

C) Caracterização das turmas e dos alunos 

C.1) turmas abrangidas  

C.2) alunos abrangidos 

C.2.1) distribuição dos alunos por género e ano de escolaridade 

C.2.2) total de alunos por género e ano de escolaridade 

C.2.3) total de alunos por género e ciclo 

C.2.4) Total de alunos por idade 

D) Gestão e desenvolvimento dos projectos 

D.1) Plano curricular  

D.1.1) alterações aos planos curriculares estabelecidos 



D.1.2) elementos que presidiram à alteração anterior 

D.1.3) adequação dos planos curriculares ao grupo-turma 

D.1.4) constrangimentos à adequação dos planos curriculares grupo-turma 

D.1.5) Disciplinas da componente artística/vocacional 

D.1.6) objectivos das áreas de formação artística/vocacional 

D.2) Entidades parceiras (protocolos) 

D.2.1) tipo de entidades 

D.2.2) caracterização das relações estabelecidas 

E) Equipa educativa 

E.1) critérios de selecção dos docentes 

E.2) envolvimento de outros técnicos/estruturas educativas 

F) Importância da reunião quinzenal 

G) Envolvimento dos pais e Encarregados de Educação 

H) Assiduidade, abandono e (in)sucesso escolar 

H.1) taxa de assiduidade (faltas) 

H.2) taxa de abandono escolar 

H.3) taxa de sucesso e insucesso escolar 

I) Avaliação do PCA 

 

A propósito dos procedimentos necessários à preparação do processo de constituição 

de turmas de Percursos Curriculares Alternativos, para o ano lectivo 2008/2009, no 

âmbito Despacho Normativo n.º 1/2006, 18.01, e de modo a finalizar a reflexão em 

consideração, iniciei a organização das candidaturas à constituição de turmas com 

percursos curriculares alternativos, uma vez que as entidades promotoras deverão 

apresentar às direcções regionais de educação respectivas, até final do mês de Maio, as 

propostas de constituição de turmas com PCA referentes ao ano lectivo seguinte, para, 

de acordo com o estipulado no ponto n.º 3, no capítulo III do referido despacho, serem 

objecto de autorização, ou não, do Director Regional de Educação respectivo.  

Para tal, optei por adoptar a seguinte metodologia: 

1. Verificação, na minha caixa de correio electrónico e na da Dra. Ana Paula, a 

existência de formulários; 

2. Impressão dos formulários existentes e das respectivas mensagens; 



3. Introdução dos dados necessários numa tabela82 construída para o efeito, 

especificamente 

 
Entrada das Candidaturas de Percursos Curriculares Alternativos 

2008/2009 
 

Designação do 
Estabelecimen
to de Ensino 

Data da 
entrada/ 

candidatura 

Ciclo e Ano de 
Ensino 

Técnico a 
analisar 

Tipo de 
candidatura 

Observações 

N
ov

a 

C
on

ti
nu

id
ad

e 

a) b) c) d) e) e) f) 

 
Instruções de preenchimento: 

a) Introduzir a designação do Estabelecimento de Ensino 

b) Indicar a data da entrada/candidatura 

c) Apontar o Ciclo e o ano de escolaridade que respeita a candidatura 

d) Indicar o nome do técnico que está a analisar a candidatura 

e) Seleccionar o tipo de candidatura  

- Nova: é uma candidatura que entrará em funcionamento, apenas, no 

próximo ano lectivo 

- Continuidade: esta candidatura já foi alvo de despacho do Exmo. Sr. 

Director Regional em anos anteriores. 

f) Apontar as observações dignas de comentários 

4. Apensar, nas respectivas candidaturas, a(s) ficha(s) de análise indicada na 

reflexão da 23ª e 24ª Semanas: do dia 14 de Abril de 2008 até ao dia 24 de 

Abril de 2008; 

5. Guardar os documentos anteriores, alfabeticamente, até posterior análise. 

29ª e 30ª Semanas: do dia 26 de Maio de 2008 até ao dia 06 de Junho 

de 2008 

 
Durante as semanas em consideração, tive a oportunidades de realizar as seguintes 

tarefas: 

                                                 
82 Verifique, por favor, o anexo XXIX: mapa para consultar a entrada das candidaturas de percursos curriculares 
alternativos 2008/2009 



1. Envio ao Exmo. Sr. Director Regional Adjunto, Dr. Rui Correia, com 

conhecimento do Dr. Rui Lourenço, actual Director da Direcção de Serviços 

de Apoio Pedagógico e Organização Escolar, o quadro com os diplomas em 

vigor e, devidamente, actualizado, concebido enquanto elemento pertencente 

à Equipa de Currículo e Avaliação (tarefa solicitada pela Dra. Ana Paula – 

dia 27 de Maio de 2008) (anexo XLI); 

2. Organização do dossier, com os diplomas legais, pertencente à Dra. Ana 

Paula. Esta tarefa foi realizada por mim, uma vez que a mesma, devido ao 

escasso tempo que possui, diariamente, ainda, não tinha tido oportunidade de 

o fazer (dia 27 de Maio de 2008); 

3. Encaminhamento da Informação-Proposta, onde são enunciados os 

elementos que devem constar das candidaturas para que as mesmas possam 

ser viáveis, bem como a metodologia a adoptar na análise dos projectos, para 

despacho do Exmo. Sr. Director Regional (dia 27 de Maio de 2008)83; 

4.  Organização das candidaturas à constituição de turmas com percursos 

curriculares alternativos, segundo a metodologia enunciada na reflexão 

anterior (dias 28, 29, 30 de Maio e 02, 03, 04, 05 e 06 de Junho de 2008);  

5. Análise do livro “Projectos em Educação: contributos de análise 

organizacional” (2007) de Jorge Adelino Costa (análise iniciada no dia 28 de 

Maio de 2008); 

6. Análise das candidaturas à constituição de turmas com percursos 

curriculares alternativos (tarefa iniciada no dia 04 de Junho de 2008); 

7. Reunião, com a Dra. Ana Paula, a Dra. Alda e a Dra. Paula Josefa, com o 

intuito de estabelecer critérios para a análise correcta das candidaturas (dia 06 

de Junho de 2008). 

 

Penso que, no que concerne a esta reflexão, apenas gostaria de destacar as principais 

conclusões provenientes dos pontos 6, 7 e 8. Não farei qualquer menção aos restantes 

pontos, dado que já o realizei em reflexões anteriores ou, então, não tenho nada mais a 

acrescentar ao descrito. 

 

                                                 
83 Apesar da reflexão correspondente à 25ª Semana referenciar que a Informação-Proposta em questão só seguiria 
para despacho aquando da recepção de todas as candidaturas, tal não se verificou dado que se pretendeu tornar o 
processo mais célere. 



Ponto 6: Análise do livro “Projecto em Educação: contributos de análise 

organizacional” (2007) de Jorge Adelino Costa  

De modo a complementar a componente teórica do meu relatório de estágio, dediquei 

bastante tempo à pesquisa teórica e à leitura de diversos documentos acerca do tema 

“avaliação de projectos”. Porém, confesso que esta tarefa tornou-se numa grande 

desilusão, se por um lado não encontrei muitos documentos acerca desta temática, por 

outro tenho de concordar que não possuo bases teóricas sólidas no que respeita aos 

temas em debate. No entanto, penso ultrapassar as dificuldades sentidas através da 

realização de mais pesquisas teóricas e do apelo imposto à minha memória.  

 

Após algumas pesquisas afim de concretizar o meu trabalho sem qualquer tipo de 

discrepâncias e de modo a realizar uma análise cuidada das diversas temáticas que 

envolvem a “avaliação de projectos”, decidi analisar os capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de 

Jorge Adelino Costa designado por “Projectos em Educação: contributos de análise 

organizacional” (2007). Esta minha opção deve-se, essencialmente, à selecção dos 

capítulos que, poderão, de algum modo, ajudar-me na fundamentação do meu relatório 

de estágio. 

Através de uma abordagem sintética e clara, o autor propõe, ao leitor, os seguintes 

assuntos: 

� Capítulo 1: noção de projecto e enquadramento pedagógico; 

� Capítulo 2: inserção do conceito “projecto” no quadro na análise 

organizacional, nas teorias de gestão e nos processos de planificação da acção 

organizacional. Tenta, também, identificar as potencialidades da metodologia 

de projecto no contexto escolar; 

� Capítulo 3: caracterização e enquadramento dos projectos existentes em 

contexto educacional; 

� Capítulo 4: identificação de fases e procedimentos presentes no 

desenvolvimento de projectos (inclui uma proposta de guião para a 

concepção de projectos educativos); 

Penso que esta leitura será uma mais valia à concepção do meu trabalho, dado que os 

temas e as informações explanadas nos capítulos analisados permitiram-me delinear e, 

de certa forma, desenhar, um possível, “fio condutor” à redacção e concepção da 

temática em apreço.  

 



Ponto 7: Análise das candidaturas à constituição de turmas com percursos 

curriculares alternativos 

No dia 04 de Junho de 2008, iniciei a análise das candidaturas à constituição turmas 

com percursos curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho Normativo n.º 1/2006, 

18.01. Esta será baseada nos tópicos propostos na Informação-Proposta redigida e, já, 

aprovada. 

Quanto à Informação-Proposta, esta propõe os seguintes elementos a considerar na 

análise da candidatura/critérios (de acordo com o disposto no Despacho Normativo n.º 

1/2006, de 06 de Janeiro; no Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro; no Despacho n.º 

19575/2006, de 25 Setembro e no Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro, com 

as alterações introduzidas pelo Despacho Normativo n.º 18/2006, de 14 de Março e pela 

Declaração de Rectificação n.º 25/2006, de 21 de Abril): 

 

1.1 Identificação geral do projecto  

Desta identificação deverá constar a designação da entidade promotora, o(a) 

coordenador(a) do projecto e o ciclo de ensino a que respeita.  

 

1.2 Fundamentação do projecto  

Da fundamentação do projecto de constituição de turmas de PCA, deverão constar: 

- O diagnóstico de necessidades que levou à indispensabilidade de implementar a 

referida turma, de modo a observar-se se os programas apresentados são adequados às 

necessidades dos alunos; 

 - A caracterização do meio em que os alunos se inserem. 

 

1.3. Identificação dos alunos  

A identificação deverá incluir os seguintes elementos: 

1.3.1 nome: nome completo de cada aluno, de forma inequívoca; 

1.3.2 data de nascimento: como critério regulador, poderá aceitar-se a idade mínima 

de ingresso de 9 anos, a perfazer até dia 31-12-08, no caso do 1º ciclo; a idade mínima 

de ingresso de 11 anos, a perfazer até dia 31-12-08, no caso do 2º ciclo e a idade 

mínima de 13 anos, a perfazer até 31-12-08, no caso do 3º ciclo. No entanto, este será 

apenas um critério regulador, a ponderar conjuntamente com os outros dados, sobretudo 

com o ponto 1.3.5.; 



1.3.3 habilitação: indicação do ano de escolaridade que o aluno concluiu; 

1.3.4 situação escolar de ingresso: referir a situação ou situações, que cada aluno 

apresenta, nomeadamente: 

� “Ocorrência de insucesso escolar repetido; 

� Existência de problemas de integração na comunidade escolar; 

� Ameaça de risco de marginalização, de exclusão social ou abandono 

escolar; 

� Registo de dificuldades condicionantes da aprendizagem, nomeadamente: 

forte desmotivação, elevado índice de abstenção, baixa auto-estima e falta de 

expectativas relativamente à aprendizagem e ao futuro, bem como o 

desencontro entre a cultura e a sua cultura de origem” (ponto n.º 2, Despacho 

Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro). 

1.3.5 indicação de medidas aplicadas no(s) ano(s) lectivo(s) anterior(es): especificar 

para cada aluno se foram esgotadas todas as possibilidades de o manter numa turma do 

ensino regular, nomeadamente, as medidas previstas no Despacho Normativo n.º 

50/2005, de 9 de Novembro. 

 

1.4. Constituição da turma  

A turma deverá ser constituída por um número mínimo de 10 alunos.  

Tendo em conta que a legislação em vigor prevê que as turmas de 1º CEB incluam 

vários anos de escolaridade, poderão as turmas de PCA incluir alunos em situação de 

ingresso de 3º e 4º anos. Excepcionalmente, caso os alunos se encontrem no limite 

mínimo da idade permitida para ingresso, em situações específicas como aponta no 

1.3.4, poderá ser ponderada a integração de alunos no 1º ou 2º ano de escolaridade.  

As situações excepcionais devem ser devidamente justificadas. 

 

1.5. Plano Curricular  

Do plano curricular deverá constar: 

1.5.1. Componente curricular 

1º Ciclo: 

- A matriz curricular deve assegurar a aquisição de competências essenciais definidas 

para o 1º CEB, nomeadamente, em Língua Portuguesa e Matemática.  

- A Expressão Físico-Motora e Estudo do Meio deverão fazer parte do currículo. 



- Tendo presente a especificidade deste tipo de turmas, as áreas curriculares não 

disciplinares devem corresponder essencialmente, aos interesses e necessidades do 

grupo de alunos, devendo a Formação Cívica e Área de Projecto e Estudo 

Acompanhado fazer parte do Currículo. 

- Sendo alunos de 1º CEB, tendo em conta a idade dos mesmos, os seus 

interesses/opções as áreas de Formação Profissional e Artística poderão permitir uma 

primeira abordagem ao mundo das profissões. Contudo, deverá dar-se maior ênfase à 

vertente artística. Esta área poderá funcionar fora da escola, caso existam protocolos 

com outras entidades ou instituições. As ofertas deverão ser diversificadas e de acordo 

com as necessidades dos alunos. 

 

2º e 3º Ciclos: 

- A estrutura curricular terá como referência os planos curriculares constantes no 

Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro acrescida de uma formação artística, vocacional, 

pré-profissional ou profissional que permita uma abordagem no domínio das artes e 

ofícios, das técnicas ou das tecnologias em geral. 

Importa ainda referir que a matriz curricular deve assegurar a aquisição de 

competências essenciais definidas para o ciclo de ensino a que se reporta o PCA, 

designadamente, em Língua Portuguesa e Matemática.  

 

1.5.2. Componente artística/vocacional/Pré-profissional ou profissional:      

 Nesta componente poderão ser apresentadas áreas ligadas às artes e ofícios, técnicas, 

tecnologias, entre outras. 

 

1.5.3. Cargas horárias:   

Os projectos devem respeitar os limites fixados, por ano de escolaridade e ciclo de 

ensino, no Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro, tendo em conta as características do grupo 

de alunos, não podendo, no entanto, ultrapassar os quatro blocos de noventa minutos 

diários. 

Quanto ao 1º Ciclo do Ensino Básico, o Despacho n.º 19575/2006, de 25 Setembro 

estipula, no ponto 1, que “Os tempos mínimos para a leccionação do programa do 1º 

ciclo são:  



- Língua Portuguesa - oito horas lectivas de trabalho semanal, incluindo uma hora 

diária para a leitura;  

- Matemática - sete horas lectivas de trabalho semanal;  

- Estudo do Meio - cinco horas lectivas de trabalho semanal, metade das quais em 

ensino experimental das Ciências;  

- Área das expressões e restantes áreas curriculares - cinco horas lectivas de trabalho 

semanal”. 

Como critério, estabelecem-se 8 horas semanais obrigatórias para Língua Portuguesa 

e 7 horas semanais obrigatórias para Matemática, claramente afixadas no horário 

semanal dos alunos. As restantes 10 horas semanais deverão abranger as Expressões, 

Estudo do Meio e as áreas de Formação Profissional e Artística, procurando uma gestão 

racional dessa carga horária de modo a diversificar as ofertas. Será de todo o interesse 

que as áreas de Expressões, Estudo do Meio e de Formação Profissional e Artística não 

funcionem de forma estanque das áreas de Língua Portuguesa e Matemática, mas como 

complemento, numa perspectiva transversal. 

 

1.6. Justificação das alterações aos planos curriculares vigentes  

Devem ser referenciados aspectos como os resultados da avaliação diagnóstica, os 

interesses/necessidades dos alunos, a articulação desejada entre diferentes componentes 

do currículo. 

 

1.7. Horário semanal dos alunos  

O horário dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico não deverá ultrapassar as 25 

horas lectivas. Tendo em conta que alguns dos alunos propostos para integrarem turmas 

de PCA podem estar abrangidos pelo Despacho Normativo n.º 7/2006, de 2 de 

Fevereiro, que refere no artigo n.º 3, ponto n.º 4 que “as actividades a desenvolver no 

âmbito do presente despacho normativo atendem às necessidades do aluno ou do grupo 

de alunos e são de frequência obrigatória”, as mesmas devem constar no horário 

semanal dos alunos. 

Relativamente aos 2º e 3º ciclos a carga horária semana não pode ultrapassar os 

quatro blocos de noventa minutos diários. 

Na impossibilidade de apresentar horário, deverá ser apresentada a mancha horária. 

1.8. Programas propostos  



Nesta rubrica incluem-se os programas das novas áreas/disciplinas que o currículo 

integra. 

 

1.9. Identificação de protocolos estabelecidos  

Caso existam protocolos com outras entidades, devem ser indicados os alunos que 

vão desenvolver actividades fora da escola, bem como a hora, o local da formação e a 

sua periodicidade (por razões de Seguro Escolar). Deverá também ser indicado o 

responsável pelos alunos durante a actividade, incluindo nas deslocações. 

 

1.10. Regime de assiduidade   

A escola deverá indicar o regime de assiduidade dos alunos, de acordo com o 

prescrito na Lei n.º 3/2008, de 18 de Janeiro.  

 

1.11. Avaliação dos alunos  

  A escola deverá indicar o regime de avaliação dos alunos (Despacho Normativo 

n.º 1/2005, de 5 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Despacho Normativo n.º 

18/2006, de 14 de Março e pela Declaração de Rectificação n.º 25/2006, de 21 de 

Abril), sendo que no 1º CEB a avaliação realiza-se de forma global, revestindo carácter 

descritivo e qualitativo.  

Deverão, ainda, ser referenciados instrumentos e técnicas de avaliação a utilizar, bem 

como os critérios de avaliação considerados mais adequados. 

 

1.12. Identificação dos formadores  

Nesta rubrica, deverão ser indicados os seguintes elementos: 

� nome dos formadores; 

� disciplinas/áreas disciplinares a leccionar; 

� situação profissional (categoria; grupo disciplinar); 

� experiência anterior; 

� entidade de proveniência (no caso dos formadores externos). 

 

1.13. Identificação de outros técnicos envolvidos  

Neste caso, deverá ser indicado o nome, a área de atendimento, a situação 

profissional, a entidade de referência e a carga horária semanal. 

 



1.14. Reunião quinzenal de docentes  

Deverá ser assinalada a reunião quinzenal de articulação de actividades do Conselho 

de Turma, no âmbito do projecto. 

1.15. Autorização dos Encarregados de Educação  

Do projecto deverá constar a cópia da autorização concedida pelos encarregados de 

educação. Na sua ausência, deverá ser apresentada declaração da escola referindo a sua 

existência. 

 

2 - Metodologia a adoptar na análise das candidaturas  

2.1. Inviabilização de candidaturas 

A análise a realizar terá em linha de conta os elementos de importância primordial, a 

saber: identificação geral, identificação dos alunos, plano curricular e identificação de 

formadores. Estes elementos constituem requisitos essenciais do projecto. A ausência de 

um, ou de mais do que um, destes elementos ditará a não aceitação da candidatura por 

falta de elementos de análise, nos termos do 2.2. 

 

2.2. Viabilização de candidaturas 

No caso das candidaturas que apresentam os requisitos acima mencionados, mas que 

se encontrem nas seguintes situações: 

- apresentam os elementos considerados essenciais (acima referidos) de forma 

incompleta ou imprecisa; 

- não incluem um, ou mais, elementos de segunda ordem, tais como autorização dos 

encarregados de educação, justificação das alterações aos planos curriculares, horário, 

programas, regime de assiduidade, avaliação, marcação de reunião quinzenal e 

identificação dos protocolos, ou apresentam os referidos elementos de forma 

incompleta, imprecisa ou incorrecta, propõe-se que a escola seja solicitada a enviar os 

elementos em falta pela via mais célere.  

A ausência de resposta da escola, em tempo útil, exigirá uma ponderação do caso, 

que poderá conduzir à inviabilização da candidatura. 

As candidaturas de projectos que se apresentarem em conformidade com os 

elementos referenciados no n.º 1 serão objecto de parecer favorável. 

 

Fazendo uma reflexão mais fina do âmbito do despacho normativo em causa, 

pergunto-me: será necessário existirem turmas com Percursos Curriculares Alternativo? 



Não serão os Cursos de Educação e Formação uma resposta mais profícua e eficaz no 

desenvolvimento escolar dos alunos com as características “necessárias” para 

integrarem uma turma com PCA? Na luta por uma Educação Inclusiva, não será que a 

constituição deste tipo de turma exclua, de algum modo, os alunos que a compõem? 

Que tipo de sinalização era dirigida aos alunos com Necessidades Educativas Especiais 

para que, neste momento, os mesmos sejam inseridos neste tipo de currículo84? Não 

serão excluídos na mesma? E a componente pedagógica a cargo dos docentes, será que 

a mesma é realizada da melhor forma? Não serão os métodos utilizados obsoletos e 

ultrapassados perante um público tão diversificado?  

Enfim, estas são algumas das questões que, actualmente, me coloco. No entanto, 

penso que, ainda, não terminaram. Após a análise cuidada das candidaturas, outras 

questões surgirão, com certeza!!! 

 

Confesso que tem sido um pouco complicado analisar as candidaturas, 

nomeadamente, no que diz respeito à: 

* Constituição de turmas (turmas constituídas por alunos com 16 anos);  

* Matriz curricular e carga horária (a estrutura curricular apresentada não respeita, no 

seu todo, o prescrito no ponto 2, do Capítulo II do Despacho n.º 1/2006, de 06 de 

Janeiro); 

* Pertinência das justificações apresentadas no que concerne às alterações aos planos 

curriculares vigentes. 

 

Ponto 8: Reunião, com a Dra. Ana Paula, a Dra. Alda e a Dra. Paula Josefa, com o 

intuito de estabelecer critérios para a análise correcta das candidaturas  

No dia 06 de Junho de 2008, reuni com a Dra. Ana Paula, com a Dra. Alda e com a 

Dra. Paula Josefa com o objectivo de estabelecer critérios para a análise correcta e 

profícua das candidaturas. Para além do descrito, também irá ajudar-me a colmatar as 

minhas dúvidas e dificuldades. Pelo menos, assim o espero! 

Muito sucintamente, foram abordados os seguintes assuntos: 

� Necessidade de flexibilizar o processo; 

� As turmas deverão ser constituídas por 14 alunos no máximo; 

                                                 
84 A este propósito é necessário esclarecer que, grande parte dos alunos antes referenciados como alunos com NEE ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 139/91,de  23.08, com as respectivas alterações, deixaram-no do ser com a implementação 
do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 07.01, com as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º10/2008, de 
07.03 e pela Lei n.º 21/2008, de 12.05. 



� É fundamental que as entidades proponentes dos projectos assegurem, 

por escrito no mesmo, a aquisição de competências essenciais definidas para 

o ciclo de ensino a que se reporta o percurso alternativo – dado que existe a 

possibilidade de permitir “… a permeabilidade entre cursos e a consequente 

transição para outras modalidades de formação, bem como a continuidade de 

estudos …” (ponto 3, do Capítulo II do Despacho n.º 1/2006, de 06 de 

Janeiro), podendo esta ocorrer em qualquer momento do ano lectivo (ponto 4, 

do Capítulo II do Despacho n.º 1/2006, de 06 de Janeiro); 

�  As cargas horárias e os planos curriculares deverão adoptar, 

impreterivelmente, a estrutura curricular de cada ciclo constantes no Decreto-

Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro, acrescida de uma formação artística, 

vocacional, pré-profissional ou profissional que permita uma abordagem no 

domínio das artes e ofícios, das técnicas ou das tecnologias – pelas mesmas 

razões apresentadas anteriormente;  

� Tentar direccionar as candidaturas, com início no 3.º Ciclo, para um 

Curso de Educação e Formação tipo II ou III (nos termos do Despacho 

Conjunto n.º 453/2004 (2ª Série), de 27 de Julho), assegurando outro tipo de 

oferta a alunos com mais de 14 anos de idade – “… os alunos com percursos 

curriculares alternativos que tenham atingido os 15 anos de idade e não 

tenham concluído a escolaridade obrigatória deverão ser integrados em cursos 

de educação e formação …” (ponto 2, do Capítulo I do Despacho n.º 1/2006, 

de 06 de Janeiro); 

� Ter atenção aos alunos com necessidades educativas especiais com 

carácter permanente, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 07.01 com 

alterações instituídas pela Declaração de Rectificação n.º 10/2008, 07.03 e 

pela Lei n.º 21/2008, 12.05, uma vez que os mesmo não podem estar 

“acobertados” pelo Despacho Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro; 

� Os professores que irão leccionar a disciplina de Tecnologias de 

Informação e Comunicação, apenas o podem fazer se tiverem formação para 

tal (pertencerem ao grupo 550 ou serem profissionalizados e possuírem 

habilitações no âmbito do Despacho n.º 1463772005 (2ª Série), de 04.07 e, 

ainda, do Despacho n.º 9493, 2004 (2ª Série), 14.05); 



� Só serão aceites professores contratados, caso os mesmos possuam um 

contrato plurianual. Afinal, é necessário ter presente, que segundo o ponto 10, 

Capítulo II do Despacho Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro “… os 

projectos a apresentar pelas escolas devem, em regra, ser organizados por 

ciclo de ensino …” 

 

 

Nas próximas reflexões, darei a conhecer os sentimentos, dúvidas, ansiedades, 

expectativas, aprendizagens, dificuldades e estratégias desenvolvidas no âmbito desta 

actividade. 



9º Mês: Junho 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Informações gerais sobre as reflexões: 

 

� Continuação do desenvolvimento da actividade “Preparação do processo de 

constituição de turmas de Percursos Curriculares Alternativos (PCA), ao 

abrigo do Despacho Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro” e respectivas 

tarefas; 

 

� Participação em reuniões de diversos âmbitos; 

 

� Realização de tarefas da minha autonomia; 

 

� Compilação de diversos materiais e arquivamento dos mesmos; 

 

� Situações que demonstram o desenvolvimento de novas competências e o 

aprofundamento de outras adquiridas anteriormente; 

 

� Introdução de novos conceitos necessários à evolução da actividade em 

curso. 

 



31ª, 32ª e 33ª Semanas: do dia 09 de Junho até ao dia 27 de Junho de 

2008 

 
Antes de iniciar esta reflexão, é importante destacar que a mesma inclui três 

semanas, não por questões decorrentes da falta de tempo, mas sim por uma questão de 

sistematização das tarefas realizadas e da não transformação das mesmas numa 

repetição constante e sem sentido. Por conseguinte, é perceptível que as, ditas, tarefas se 

repetiram, continuadamente, no decorrer das semanas em ponderação.  

À semelhança de outras reflexões, penso que a introdução de um quadro, onde serão 

descritas as tarefas e os respectivos dias em que as mesmas foram concebidas, permitirá 

melhorar a compreensão do leitor no que diz respeito ao sucedido durante a minha 

presença no estágio.  

Assim,  

 
Ponto Data Tarefas 

1 

09, 12, 16 e 17 de Junho de 
2008 

Análise das candidaturas à constituição de turmas com 
percursos curriculares alternativos, de acordo com o 
preconizado na Informação-Proposta despachada pelo 
Exmo. Sr. Director Regional Adjunto 

2 

11 de Junho de 2008 Triagem das candidaturas passíveis de constituição de 
Cursos de Educação e Formação, tendo em conta o 
mencionado em reflexões anteriores (atente-se a este 
propósito a realização de uma reunião no dia 18 de 
Junho de 2008) 

3 

18, 19, 20, 23 e 24  de Junho 
de 2008 

Envio de e-mail’s, às escolas consideradas necessárias, 
a solicitar alterações às candidaturas para a constituição 
de turmas com percursos curriculares alternativos de 
modo a que as mesmas se tornem viáveis e susceptíveis 
de despacho favorável do Exmo. Sr. Director Regional 
de Educação 

4 
25, 26 e 27 de 2008 Articulação entre as respostas devolvidas pelas escolas 

e a respectiva candidatura  
5 10 e 13 de Junho de 2008 Feriado Nacional e Feriado em Lisboa, respectivamente 

6 
14, 15, 21, 22 de Junho de 
2008 

Fim-de-semana 

 
Penso que não existe necessidade de alongar esta reflexão, tendo em conta que já 

foquei os diversos pontos em reflexões anteriores, porém, focarei os quatro primeiros 

pontos de forma bastante breve. 

 



Quanto ao primeiro ponto - análise das candidaturas à constituição de turmas com 

percursos curriculares alternativos – tal como foi mencionado, esta foi concebida tendo 

em conta o referido na reflexão das 29ª e 30ª Semanas: do dia 26 de Maio de 2008 até 

ao dia 06 de Junho de 2008, especificamente o ponto 7, e foi levada a efeito por mim, 

pela Dra. Alda e pela Dra. Paula Josefa.  

Confesso que a reunião referida na mesma reflexão, ponto 8, com a Dra. Ana Paula, 

a Dra. Alda e a Dra. Paula Josefa, efectuada com o intuito de estabelecer critérios para a 

análise correcta das candidaturas, ajudaram-me bastante no eficaz desenvolvimento 

desta tarefa. Para além da citada reunião, é imprescindível destacar a ajuda 

proporcionada pela Dra. Paula Josefa na concretização da mesma (este desabafo deve-

se, essencialmente, à experiência que a mesma possui na realização deste tipo de 

análise).  

 

Relativamente à triagem das candidaturas passíveis de organização de Cursos de 

Educação e Formação, esta foi realizada, por mim e pela Dra. Paula Josefa85, tendo em 

conta o mencionado em reflexões anteriores, e de acordo com os dois critérios que 

sucedem: 

- candidaturas para início de ciclo – 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

- Alunos com 15 anos ou mais. 

Após esta triagem, as candidaturas “seleccionadas” foram organizadas consoante a 

Equipa de Apoio às Escolas a que pertencem. 

No dia 18 de Junho de 2008, reuni com a Dra. Ana Paula, a Dra. Alda e a Dra. Paula 

Josefa, com o propósito de seleccionar, de uma forma mais pormenorizada e minuciosa, 

quais as candidaturas que poderão, na realidade, ser direccionadas para um Curso de 

Educação e Formação. Não obstante o citado, ressalve-se a este respeito que cabe à 

escola a decisão de constituir, ou não, um outro tipo de percurso alternativo para os 

alunos em questão.  

Deste modo, as escolas serão contactadas, posteriormente, a informar do sucedido. 

Para o efeito, neste momento, a Dra. Alda que está a efectuar os primeiros contactos. 

No que concerne o ponto 3, foi focado o envio de e-mail’s, às escolas consideradas 

necessárias, a solicitar alterações às candidaturas para a constituição de turmas com 

percursos curriculares alternativos de modo a que as mesmas se tornem viáveis e 

                                                 
85 É importante referir que a Dra. Alda não participou, directamente, nesta triagem, uma vez que a mesma se 
encontrava de férias neste mesmo período de tempo. 



susceptíveis de despacho favorável do Exmo. Sr. Director Regional de Educação. Esta 

tarefa surge na sequência da análise efectuada às candidaturas apresentadas e foi 

realizada, uma vez mais, por mim e pela Dra. Paula Josefa. 

Consequentemente, e no contexto do ponto 4 - articulação entre as respostas 

devolvidas pelas escolas e a respectiva candidatura – tive a oportunidade de trabalhar 

autonomamente. Isto é, dado que a Dra. Alda efectuava os contactos telefónicos às 

escolas no âmbito do decidido relativamente à organização de Cursos de Educação e 

Formação e redigia as Informações-Proposta, e respectivos ofícios, a solicitar ao Exmo. 

Sr. Director Regional de Educação a autorização do funcionamento das turmas que 

apresentem todos os requisitos necessários à constituição de turmas com percursos 

curriculares alternativos, e uma vez que a Dra. Paula Josefa se encontrava a gozar férias, 

tive que assumir o compromisso de articular a informação recepcionada pelas escolas 

(decorrente dos e-mail’s enviados) e a correspondente ficha de candidatura. Após esta 

articulação, direccionei o processo para a Dra. Alda com o objectivo da mesma redigir a 

supramencionada Informação-Proposta e, posteriormente e em caso de despacho 

favorável, o respectivo ofício a comunicar às escolas a decisão tomada86. 

 

No fundo, e na sequência das tarefas enunciadas, estes são os tópicos que me 

parecem dignos de ponderação! 

Por conseguinte, é indispensável avultar o apoio incessável prestado pela Dra. Ana 

Paula, pela Dra. Alda e pela Dra. Paula Josefa na fase final do meu estágio. 

Gostaria de engrandecer, novamente, não só as aprendizagens teóricas constantes, 

mas também as competências e aprendizagens produzidas na forma de estar, na forma 

de falar, no modo de escrever e, de certo modo, na forma de ser. Na realidade, este 

estágio contemplou um doce período de aprendizagem, de preparação, de formação e 

aperfeiçoamento profissional para o ulterior exercício de uma profissão, assim como 

desenvolveu em mim, o contexto vivencial que irá perpetuar a minha existência 

enquanto ser Humano87.  

 

Após muitas peripécias, muitas alegrias, muitas pesquisas, muitas tarefas, muitas… 

muitos… aqui estou eu a fazer a minha última reflexão. 

                                                 
86 Gostaria de realçar que não tive a oportunidade de finalizar esta actividade durante o período estipulado para o 
estágio. Porém, consegui percepcionar, perfeitamente, não só o teor da actividade em questão, mas também os 
trâmites legais a desenvolver perante este tipo de percurso alternativo. 
87 É interessante destacar que este parágrafo foi redigido, de modo semelhante, na reflexão da 5ª semana! 



Não farei uma ponderação crítica final nesta reflexão, uma vez que essa componente 

será ilustrada no relatório de estágio. Deste modo, considero que cumpri com rigor, 

profissionalismo e competência todas as funções delegadas em mim no decorrer do 

estágio.  

Desta forma, saio desta organização com uma certa nostalgia e com a certeza de que 

relações de apoio e amizade, de humildade, respeito e partilha foram principiadas e 

fortalecidas. Para além do descrito, finalizo este estágio com a certeza de que quando 

uma equipa que trabalha em estreita cooperação para a concretização de um objectivo 

comum consegue, sempre, alcançar os propósitos a que se submete. 

Esta foi sem qualquer dúvida uma experiência extremamente agradável e bastante 

encantadora! Na verdade, surgiram gestos magníficos e com os quais eu não contava! 

 

Enfim, após oito meses de estágio posso afirmar e sublinhar que “a maior 

recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele 

nos transforma” (John Ruskin, s.d.)88. 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Aldeia. Pensamentos. Consultado no dia 01 de Junho de 2007 através de 
http://pensamentos.aaldeia.net/trabalho.htm 



II. Fotocópia da carta do professor Domingos Fernandes a solicitar autorização para 

que a aluna Ana Carina Simão de Sousa possa efectuar um estágio de natureza 

profissional na DRELVT (a fotocópia anexada já possui a resposta do Dr. João Barbosa, 

designando a Dra. Ana Paula como orientadora do estágio) 



 

 



III. Fotocópia da Informação-Proposta, redigida pela Dra. Ana Paula, a solicitar que a 

aluna em questão possa efectuar um estágio de natureza profissional na DRELVT 

  



 

 



IV. O meu projecto de intervenção e de formação no local de estágio – DRELVT 

Universidade de Lisboa 
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O meu projecto de intervenção e de formação no local de 

estágio – DRELVT 

 

 

 Ana Carina Simão de Sousa 

 

 

Mestrado em Ciências da Educação 

Área de Especialização em Avaliação em Educação 

 

 

2009 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
““UUmm  pprroojjeeccttoo  ppooddee--ssee  ddeeffiinniirr  ccoommoo  uumm  ccoonnjjuunnttoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess,,  iimmpplliiccaannddoo  aa  uuttiilliizzaaççããoo  

ddee  rreeccuurrssooss  ddiivveerrssooss,,  eexxeeccuuttaaddaass  ppaarraa  lleevvaarr  aa  ccaabboo  uumm  ddeetteerrmmiinnaaddoo  oobbjjeeccttiivvoo89””..   

 

 

 

 

                                                 
89 Mata, C. (2002). Gestão de Projectos. Uma abordagem metodológica. Instituto Superior Técnico. Consultado no 
dia 10 de Janeiro de 2007 através de http://in3.dem.ist.utl.pt/master/03projectmng/seminar1.pps 
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Introdução 

Segundo Mendonça (2002, p.14)90, etimologicamente, o conceito de projecto tem 

como sentido lançar para diante (projicere). Por influência grega e por via indirecta, 

integra a noção de problema (ballein). O dicionário actual de Educação (Legendre, 

1993, p.1040, citado por Mendonça, 2002, p.15) “define o conceito de projecto como 

um conjunto de operações que visa uma realização precisa, num contexto particular e 

num espaço de tempo determinado. Acrescenta que para realizar um projecto um aluno 

deve resolver uma pluralidade de problemas interligados”. Silva (1998:10, 

parafraseando Mendonça, 2002, p.15), por seu lado, apresenta uma “noção de projecto 

associada a uma visão futurista: previsão de algo a realizar”. São exactamente o 

projectar e o antecipar as características de base deste meu projecto de formação e de 

intervenção. 

Relativamente à sua estrutura, este encontra-se dividido em cinco partes. Na primeira 

parte, encontra-se a Introdução onde farei uma breve apresentação do assunto a tratar, 

declarando, sucintamente, as intenções deste estágio. Na segunda parte -  

Fundamentação do projecto, realizarei um breve enquadramento teórico do termo 

“projecto”. Na Explicitação do projecto, terceira parte, darei a conhecer o meu projecto 

de intervenção e de formação no local de estágio. Seguidamente, na quarta parte, 

encontram-se as Referências Bibliográficas onde constarão as fontes pesquisadas para a 

elaboração deste projecto, de modo a interligar os aspectos teóricos com os práticos.  

Quanto aos Anexos, apenas serão apresentados os questionários de avaliação a 

entregar aos elementos a quem os mesmos dizem respeito (anexo A). Esta opção deve-

se, essencialmente, à integração dos restantes documentos no relatório final. 

 

 

 

 

 

                                                 
90Mendonça, M. (2002). Ensinar e aprender por projectos. Porto: Edições ASA. 



Fundamentação do projecto 

Dado que considero o presente projecto apenas como uma linha orientadora da 

minha prestação no local de estágio, a saber Direcção Regional de Educação de Lisboa 

e Vale do Tejo, designadamente a Equipa de Currículo e Avaliação, pertencente à 

Direcção de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização Escolar, não conceberei uma 

fundamentação pormenorizada, ampla e completa, especificamente no que diz respeito à 

análise e caracterização do meio e da instituição e, ainda, o enquadramento teórico do 

projecto em si. Não obstante o mencionado, penso que é fulcral apresentar uma breve 

explicitação do termo “projecto”.  

Currículo  

A escola, enquanto instituição, é uma constituição social extremamente recente do 

ponto de vista histórico. Para que esta surgisse foi necessário preencher um conjunto de 

requisitos.  

Perante a massificação da mesma e sua consequente evolução, tanto a nível dos seus 

públicos, como das suas necessidades, tornou-se fundamental adequar essas 

necessidades ao contexto e sociedade em vigor. Mas, sempre existiu uma enorme 

teimosia, por parte dos sistemas educativos actuais, em utilizar os paradigmas 

mecanicistas, hoje, antiquados e sem qualquer utilidade.  

Sobre o conceito de currículo têm-se debruçado vários autores. Como afirma 

Bobbit91, o currículo caracteriza-se por  

 

uma série de coisas que as crianças e os jovens devem fazer e 

experimentar como forma de desenvolverem as suas capacidades de 

fazerem bem as coisas as quais moldam as questões da vida adulta. O 

currículo pode, assim, ser definido de duas formas: como o todo o leque 

de experiências, directas e indirectas, preocupadas em desenvolver as 

capacidades do indivíduo; como uma série de experiências de formação 

orientadas conscientemente que as escolas usam para aperfeiçoar e 

completar esse desenvolvimento. 

 

                                                 
91Bobbit, J.F. (2004). O currículo. Consultado no dia 05 de Janeiro de 2007 através de 
http://72.14.207.104/search?q=cache:cQve8oT3BbQJ:edrev.asu.edu/reviews/revp36.pdf+curr%C3%ADculo+enquant
o+projecto&hl=pt-PT&gl=pt&ct=clnk&cd=8&lr=lang_pt 



Para Maria do Céu Roldão (1999, p.41)92 o currículo “refere-se sempre ao conjunto 

de aprendizagens consideradas necessárias num dado contexto e tempo e à organização 

e sequência adoptadas para o concretizar ou desenvolver”, indo ao encontro da 

definição elaborada pelo Ministério da Educação que define currículo como “um 

conjunto de aprendizagens realizadas pelos alunos à forma como estão organizadas, ao 

lugar que ocupam e ao papel que desempenham no percurso escolar” (2002, p.41)93. 

A origem deste conceito como campo de estudo e investigação não é fruto de um 

interesse meramente académico, mas de uma preocupação social e política para tratar e 

resolver necessidades e problemas educativos. Neste sentido, ao adquirir grande 

relevância na área da educação, deu origem a uma confusão terminológica, o que 

despoletou divergências em relação ao pensamento curricular. Situando-nos na 

divergência e na variabilidade conceptual do termo, diversas definições emergem.  

Deste modo, sendo o currículo um conceito polissémico, ambíguo, não unívoco, de 

natureza imprecisa que existe “na diversidade de funções e conceitos em função das 

perspectivas que se adoptam” (Ribeiro, 1991, citado por Pacheco, 1996, p.15)94, quando 

associado a programas educativos das escolas, o seu carácter ambíguo e impreciso é 

reforçado.  

Cabe à escola repensar o currículo prescrito a nível nacional como uma proposta 

que tem de adquirir sentido nos processos de acção e interacção que ocorrem nas 

escolas, onde os diversos agentes educativos incorporados numa “equipa educativa” e 

envolvidos no desenvolvimento de um projecto comum, desenvolvem um currículo 

mais rigoroso, mais rico, mais reflexivo e relacional, proporcionando uma maior 

igualdade de oportunidades.  

Modelos e concepções de currículo 

A existência de diferentes modelos e concepções de currículo origina diferentes, 

metodologias, estratégias e resultados de aprendizagem.  

Mas, para explicar os modelos temos que recorrer às teorias, que por sua vez, estão 

envolvidas num paradigma. Segundo Bogdan & Biklen (1994, p.52)95 paradigma  é 

um “conjunto aberto de asserções, conceitos ou proposições logicamente relacionados e 

que orientam o pensamento e a investigação”. Segundo Kuhn, um dos mais importantes 
                                                 
92 Roldão, M. C. (1999). Gestão curricular: fundamentos e práticas. Lisboa: Ministério da Educação, D.E.B., 43-54. 
93 Ministério da Educação (2002). Reorganização Curricular Ensino Básico, princípios, medidas e implicações. 
D.E.B., 9-18. 
94 Pacheco, J.A. (1996). Currículo: teoria e praxis. Porto: Porto Editora, 15-20. 
95 Bogdan, R. e Bicken, S. (1994). Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora, 45-71. 



filósofos e historiadores da ciência do século XX, “um paradigma é uma constelação de 

conceitos, valores, percepções e práticas compartilhadas por uma comunidade científica 

que apresenta uma determinada concepção da realidade, estruturada a partir de um 

determinado tipo de pensamento”(Kuhn, 1978, citado por Mrech, s.d.)96. Ou seja, um 

paradigma é um modelo de pensamento e de crenças através do qual o mundo pode ser 

interpretado, pelo que, os conceitos de paradigma e modelo são bastante próximos, 

embora o conceito de paradigma seja de maior amplitude. 

Portanto, não nos situamos nos paradigmas mas sim nos valores/teorias e modelos 

partilhados. Estes modelos partilhados são modelos para acção e mediadores entre a 

prática e a teoria.  

O modelo curricular de ensino, um modelo mais fechado, centrado no produto e 

defendido por teóricos como Tyler, Bloom e Mager, é caracterizado pelo papel do 

professor que controla todo o processo mesmo antes de entrar na sala de aula. O modelo 

curricular de aprendizagem, um modelo mais aberto é centrado no processo, 

valorizando mais o modo como se aprende do que o modo como se ensina, sendo 

Stenhouse, Dewey e Boutinet alguns dos seus defensores.  

De acordo com Tyler, a aprendizagem constitui o processo que decorre de qualquer 

acção educativa apresentando como finalidade suscitar, nos diversos alunos, mudanças 

de comportamento. Mudanças, estas, que constituíram os objectivos educacionais.  

Numa outra perspectiva, e de acordo com Stenhouse (citado por Gimeno, 1984, 

p.31)97 o currículo constitui um projecto que, para além de ser experienciado na prática, 

também se encontra isento de marcas institucionais rígidas e de políticas educativas 

dirigistas que não permitem a participação dos professores e/ou dos alunos.  

Por outro lado John Dewey, acreditando que "a educação é o método fundamental do 

progresso social e da reforma”98 e afirmando que “através da educação a sociedade 

formula o seu próprio propósito, podendo organizar seus próprios meios e 

recursos...dirigindo-os no sentido em que ela pretende mover-se", propõe o modelo de 

projecto.  

                                                 
96Mrech, L. (s/d). Educação inclusiva: realidade ou utopia? Consultado no dia 3 de Janeiro através de 
http://www.educacaoonline.pro.br/art_ei_realidade_ou_utopia.asp?f_id_artigo=61#_ftn4 
97 Gimeno, J. (1984). Prologo a la edicion española. In Stenhouse, L. Investygación y desarrollo del currículo. 
Madrid: Morata, 9-24. 
98Dewey, J. (1897). My Pedagogic Owed. Consultado no dia 10 de Janeiro de 2007 através de 
http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/2002/08/15/000.htm 



Este tipo de modelo pretende ultrapassar a lacuna existente entre os saberes escolares 

e os saberes sociais, mobilizando, por essa razão, os alunos, a escola e, por vezes, a 

comunidade na construção activa de saberes e na transformação social.  

Projecto 

Considerando o currículo enquanto projecto, poderemos dizer que este funciona 

como uma actividade intencional através da qual o actor social tomando o problema que 

o interessa, produz conhecimentos, adquire atitudes e/ou resolve problemas que o 

preocupam. Este tem como principal fundamento a satisfação de necessidades reais 

existentes na educação e na sociedade.  

Para Dewey99 a formulação de um projecto é uma operação intelectual bastante 

complexa. Ela implica que haja, primeiramente, a observação das condições oferecidas 

pelo ambiente, de seguida, o conhecimento do que foi possível produzir no passado em 

situações semelhantes (conhecimento realizado pela lembrança e pela informação, pelos 

conselhos e advertências daqueles cuja experiência é mais rica) e por fim a avaliação 

que sintetiza observações e recordações para das mesmas se tirar a significação. 

Segundo este mesmo autor um projecto é diferente de um impulso devido ao trabalho 

que lhe está subjacente, nomeadamente, o trabalho de elaboração segundo um plano e 

um método de acção baseados na previsão das consequências em determinadas 

condições e numa certa direcção. Esta previsão tem em conta a observação, a 

informação e a avaliação, tal como foi referido anteriormente. 

Esta concepção de projecto é bastante peculiar e com uma construção bastante 

própria. Segundo A. Lhotellier, 1986100 o projecto é uma “intenção de realização de 

uma obra, suscitada por uma motivação, animada por uma implicação contínua, 

afirmada por uma orientação de valores”, logo, antes da realização do projecto, é 

necessário justificar a sua importância e o “porquê” da sua realização, tendo em conta o 

público-alvo visado, as suas necessidades e o contexto em que está inserido; aquando da 

realização do projecto é necessário explicitá-lo a quem participa nele e a metodologia 

que vai ser utilizada, onde se inclui o modelo de currículo utilizado e a justificação da 

sua utilização, bem como os métodos de avaliação que vão ser empregues; e, depois da 

realização do projecto, é necessário fazer uma avaliação final do mesmo, tanto pelos 

realizadores do projecto como por aqueles que se submeteram a este. 
                                                 
99Dewey, J. O sentido do projecto. In Leite, E. et al (1993). Trabalho de projecto. 2-leituras comentadas, 15-17. 
Edições Afrontamento, colecção Ser Professor. 
100 Documentos fornecidos pela docente durante as aulas de Modelos de Organização Curricular 



Em suma:  

 

Origem e significado(s) de "projecto"  

O termo projecto tem várias conotações e é usado em sentidos diferentes. Por vezes, 

associamo-lo a um propósito, uma intenção ou mesmo um desígnio. Noutras situações, 

conotamo-lo com um esquema, um plano ou um programa. Em geral, os dois aspectos 

estão presentes, em maior ou menor grau e de modo mais ou menos explícito, naquilo a 

que chamamos um projecto.  

 
O que é um projecto? 

Segundo Anita Weber (1982, p.54)101 “o projecto é a intenção de uma transformação 

do real, guiada por uma representação do sentido desta transformação, levando em 

consideração as condições reais e animando uma actividade”. Para Luiza Cortezão 

(s.d.)102 o projecto é um plano de acção, de inteção, de desígnio, de intento, envolvendo 

um compremetimento entre a reflexão necessária e a acção . 

 

Um projecto permite: 

- Desenvolver uma cultura de autonomia, pesquisa e reflexão nos alunos; 

- Desenvolver o seu papel de actor responsável e interveniente na comunidade; 

- Permitir o despertar de orientações vocacionais ou caminhos profissionais; 

- Fomentar a interdisciplinaridade, relacionando conhecimentos diversos; 

- Desenvolver a capacidade de comunicar e exprimir as suas opiniões publicamente; 

- Produzir produtos úteis e necessários à comunidade; 

- Desenvolver a capacidade de questionar e imaginar. 

 

Quais as vantagens e desvantagens do uso de uma pedagogia do projecto? 

Os investigadores referem que o uso da pedagogia do projecto apresenta como 

vantagens:  

o a possibilidade de proporcionar ao aluno uma maior autonomia; o facto de poder 

constituir um meio para combater o insucesso;  

o é um meio eficaz e diferente para promover a socialização;  

                                                 
101 Weber, A., (1982). A propósito da pedagogia do projecto. In Leite, E. et al (1993). Trabalho de projecto. 2-
leituras comentadas, 51-54. Edições Afrontamento, colecção Ser Professor. 
102 Cortezão, L, (s/d). Projectos, interface de expectativa e de intervenção. In Leite, E. et al (1993). Trabalho de 
projecto. 2-leituras comentadas, 81-89. Edições Afrontamento, colecção Ser Professor. 



o permite o envolvimento do aluno em questões reais;  

o possibilita uma planificação flexível da actividade de forma a permitir a 

reorganização e adequação das fases do seu desenvolvimento e do objectivo a 

atingir; 

o facilita a cooperação do grupo, na medida em que, apesar de existir uma 

produtividade individual, as tomadas de decisão são sempre a nível do grupo, a nível 

colegial;  

o entre outras. 

Como desvantagens os autores mencionam  

o o facto de o conceito de projecto ser ambíguo e polissémico; 

o de exigir mais tempo, por parte do formador, que o normal;  

o o facto de contribuir para que o professor perca uma certa autonomia; 

o entre outras. 

 

Características do projecto  

O conceito de projecto pode ser definido, e tem sido definido, de várias maneiras. 

Porém, há um conjunto de características fundamentais que lhe estão quase sempre 

associadas: 

• Um projecto é uma actividade intencional; 

• Um projecto pressupõe uma margem considerável de iniciativa e de autonomia 

daqueles que o realizam; 

• A autenticidade é outra característica fundamental de um projecto;  

• Um projecto envolve complexidade e incerteza; 

• Um projecto tem um carácter prolongado e faseado. 

 

Deste modo, um projecto não é apenas uma intenção ou um objectivo 

mas também não se pode reduzir a uma metodologia. Num projecto, 

estes dois aspectos surgem em simultâneo e influenciam-se mutuamente. 

Talvez aquilo que mais fortemente distingue o projecto de outras 

perspectivas de trabalho é a integração de concepção e execução ou, por 

outras palavras, o facto de não haver separação entre os que pensam e os 

que fazem103. 

                                                 
103 Simões, Al. (2002). O que é um Projecto?. Consultado no dia 10 de Dezembro de 2005 através de 
http://www.prof2000.pt/users/folhalcino/aula/proj/oquee.htm 



 

Parâmetros inerentes ao projecto:  

Um projecto deve seguir determinados parâmetros, nomeadamente: 

- A "negociação", estimulando a motivação e a imaginação de todos os interessados, 

permitindo-lhes apropriar-se da situação na qual são actores 

- Os objectivos, formulados e negociados, devem ser realizáveis. Um projecto não é a 

mera afirmação de boas intenções, a sua função é concretizar e realizar as intenções. Por 

esta razão, é indispensável ter em conta o tempo, os meios possíveis de concretização e 

os obstáculos a ultrapassar. Além disso, é importante ainda pensar qual é o horizonte 

temporal do projecto adequado à situação.  

 

O que é a metodologia do Projecto? 

As metodologias utilizadas dependem do tipo de projecto, sendo que na sua 

gobalidade, são do tipo qualitativo (investigação, observação participante, estudo de 

caso, inquérito, entrevistas). Na perspectiva de John Dewey, um autêntico projecto 

encontra sempre o seu ponto de partida no impulso do aluno de forma a corresponder e 

a satisfazer as necessidades reais existentes na Educação e na Sociedade. 

 

Quais as fases de elaboração de um projecto? 

Para alguns autores, a elaboração de um projecto consiste primeiramente na 

formulação de objectivos, de conteúdos, de estratágias pedagógicas, e por fim, na 

utilização de modalidades de avaliação. Outros autores referem que as fases do 

projectos se resumem em: observação das condições oferecidas pelo ambiente; 

conhecimento do que foi produzido no passado em situações emelhante; avaliação que 

sintetiza obervações e recordações para delas se tirar a significação 

Segundo Boutinet104 (1996, p.259) “existem múltiplas maneiras de recortar as 

sequência da elaboração de um projecto”. Contudo, este mesmo autor identifica três 

etapas essenciais, nomeadamente, a análise da situação, o esboço de um projecto 

possível e a estratégia entrevista. “Estas três etapas de elaboração desenrolam-se sobre 

um fundo espacial. Trata-se, em resumo, de conferir ao projecto a sua materialidade, 

fazendo-o sair do domínio das ideias para ancorá-lo em alguma parte no espaço” 

(Boutinet, 1996, p.259).  

                                                 
104 Boutinet, J.P. (1996). Antropologia do projecto. Lisboa: Instituto Piaget, 254-276. 



A análise e diagnóstico da situação “nos seus aspectos mais objectivos, revela-se 

essencial para impedir qualquer derivação do projecto. Ela visa descobrir os pontos 

fortes da situação, os seus aspectos positivos, ao lado das disfunções, das suas carências 

e das suas insuficiências” (Boutinet, 1996, p.260). Das oportunidades que surgiram da 

primeira etapa vai emergir um projecto possível. Logo, o projecto “representa um 

compromisso entre o possível da situação e o desejável das finalidades. Este projecto 

deve procurar um mínimo de coerência em função das finalidades explicitadas, um 

mínimo de pertinência face à situação analisada” (Boutinet, 1996, p.262). Por fim, e 

numa terceira etapa, as estratégias terão como objectivo “transformar a situação inicial 

no sentido dos objectivos desejados”. Esta “reside na escolha de um certo estilo de 

acção, de uma forma de proceder; para fazê-lo deverá tomar em consideração os 

obstáculos apercebidos, o custo para contornar, ou ultrapassar, esses obstáculos” 

(Boutinet, 1996, p.262). Para P. Massé (citado por Boutinet, 1996, p.263) “a estratégia 

constitui o conjunto das decisões condicionais que definem os actos a atingir em função 

da todas as circunstâncias susceptíveis de se apresentar no futuro”. Em suma, “a escolha 

da estratégia é sempre feita em função de uma dupla referência: o projecto entrevisto e a 

situação analisada” (Boutinet, 1996, p.263). 

 

Quais os tipos de projecto existentes? 

 
Quanto ao tipo de projectos existentes, efectuei uma tabela105 para uma melhor 

compreensão acerca dos mesmos. 

 

Tipos de  

Projectos 
Contexto 

Finalidade/ 

Objectivo 
Metodologia Resultados 

Projecto de 

Intervenção 

Razão de ser 
do projecto 
 

Intervir, 
mudando uma 
realidade 

Fases do projecto 
(actores que querem 
mudar uma realidade) 

Nova situação 
a) 

Projecto de 

Formação 

Importante, 
mas não 
prioritário 

Formar, 
mudando uma 
realidade 

Fases do projecto 
(actores incluídos nessa 
mudança) 

Desenvolvimento de 
competências, 
conhecimentos, 
atitudes, entre outros 
 a) 
 

Projecto de 

Investigação 

Dependo do 
tipo de 
investigação 

Pode haver ou 
não mudança 

Utilização dum 
determinado paradigma 
(qualitativo ou 
quantitativo) 
 

 
a) 

                                                 
105 Tabela realizada tendo em conta os apontamentos das aulas de Projectos Curriculares. 



Projecto 

Curricular 

Escola, 
turma, aula  

A existência 
duma mudança 

Construído por fases, 
no entanto, também, 
pode seguir uma 
modalidade mais 
flexível   
b) 

Visa a melhoria das 
aprendizagens e da 
própria escola 
a) 

a) Os resultados dos diferentes projectos mostram-nos as respostas aos problemas. 

b) Ainda sobre o projecto curricular: 

-parte de um problema/situação 

-as finalidades/objectivos implicam uma mudança 

-implica uma metodologia flexível de construção 

-os resultados que se prevêem 

-avaliação 

-modo de construção 

Conceber e realizar um projecto não é certamente uma tarefa fácil, implicando 

esforço e envolvimento pessoal, bem como ser capaz de gerir a complexidade das 

situações que vão surgindo. O projecto está associado, como diz Boutinet (1996), a uma 

"pedagogia da incerteza".  

Ensinar e aprender através de projectos é, de certeza, uma forma de promover um 

ensino de qualidade para todos os alunos. É, também, um enorme desafio à instituição 

escolar! 



Explicitação do meu projecto de intervenção e de 

formação no local de estágio - DRELVT 

Análise das necessidades 

A metodologia de projecto iniciasse com uma análise das necessidades. O meu 

projecto não fará a citada análise de necessidades, nem tão pouco uma análise da 

situação, uma vez que não faz qualquer sentido passar por tal fase. A minha constatação 

deve-se, não só, à falta de informação que disponho para conceber uma análise mais 

profícua das necessidades inerentes ao local de estágio no qual fui inserida, mas 

também, às orientações que me foram destinadas para a realização deste mesmo estágio 

(estas serão redigidas posteriormente).  

Contextualização da minha intervenção 

No que concerne à minha intervenção é necessário referir que irei cooperar com o 

grupo de trabalho que constitui a Equipa de Currículo e Avaliação. Esta equipa é uma 

das equipas da Direcção de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização Escolar 

localizada na Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo. 

De acordo com as orientações dadas pelo Prof. Domingos Fernandes, coordenador do 

mestrado em “Avaliação em Educação” e orientador do estágio em ponderação,  

 

(...) Em termos globais a aluna Ana Carina tem orientações para 

caracterizar detalhadamente o sistema de avaliação dos alunos dos 

ensinos básico e secundário, de acordo com os normativos legais em 

vigor, fazer uma síntese de literatura no domínio científico da avaliação 

das aprendizagens e, consequentemente, uma reflexão crítica que possa 

contrastar o conteúdo dos referidos normativos com a literatura revista. 

Além disso, Ana Carina terá de caracterizar e estudar “Casos” no 

domínio da avaliação que forem surgindo na actividade normal do 

estágio. Não se excluem outros trabalhos que eventualmente possam ser 

sugeridos por essa DRE ou identificados pela aluna ou pelo respectivo 

orientador (...). Gostaria que V.ª. Ex.ª autorizasse que o estágio 

decorresse ao longo dos 1º e 2º semestres do ano lectivo de 2007/2008, 



entre o mês de Outubro de 2007 e o mês de Junho de 2008, inclusive, 

propondo um horário diário compreendido entre as 9h e as 15h106 

 

Deste modo, foi delineado o seguinte plano de estágio107:  

 

(…) Por despacho do Exmo. Sr. Director Regional Adjunto – Dr. 

Joaquim Barbosa, segundo a Informação-Proposta n.º 249–A, datada de 

19 de Outubro de 2007, foi autorizada a realização do estágio nos 

moldes solicitados. Deste modo, foi feita a proposta de acompanhamento 

e orientação do estágio profissional, no âmbito do serviço, cuja 

coordenação do gabinete que integra a referida equipa é levada a cabo 

por mim – Ana Paula Monteiro, sendo constituída, ainda, pelos seguintes 

elementos: Dra. Alda Albuquerque, Dr. António Vidal, Dr. Francisco 

Belles, Dra. Paula Josefa Oliveira e Dra. Susana Gomes.  

 Nesta conformidade e depois de articuladas as perspectivas do serviço, 

serão de realçar três grandes fases, para levar a efeito aquela tarefa, a 

saber:  

De Outubro de 2007 a Janeiro de 2008: Integração; 

A Participação far-se-á ao longo de todo o período de estágio;  

De Janeiro de 2008 a Junho de 2008: Concretização. 

 (…) 

Perceptivelmente, esta [última] fase compreenderá os meses de Janeiro 

de 2008 a Junho de 2008. Durante a mesma, a estagiária deverá 

proceder, preferencialmente, ao desenvolvimento de tarefas no âmbito 

do controlo da Organização do Ano Lectivo da amostra de escolas da 

área de jurisdição da DRELVT; selecção dos professores para 

supervisores das provas de aferição (1.º e 2.º ciclos) e supervisores do 

processo de classificação dos exames nacionais de 9.º ano de 

escolaridade e do ensino secundário (11.º e 12.º anos); preparação do 

processo relativo às Provas de Aferição e dos Exames Finais Nacionais 

                                                 
106 De modo a verificar o teor das informações citadas vide, por favor, o anexo II: Fotocópia da carta do professor 
Domingos Fernandes a solicitar autorização para que a aluna Ana Carina Simão de Sousa possa efectuar um estágio 
de natureza profissional na DRELVT (a fotocópia anexada já possui a resposta do Dr. João Barbosa, designando a 
Dra. Ana Paula como orientadora do estágio) 
107 Verificar anexo V: Fotocópia do Plano de Estágio elaborado pela Dra. Ana Paula 



e, por fim, preparação do processo de constituição de turmas de 

Percursos Curriculares Alternativos (PCA), ao abrigo do Despacho 

Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro. 

Em qualquer tarefa realizada, a estagiária deverá proceder em 

conformidade com o prescrito legalmente e com as diligências próprias e 

específicas do serviço em que está inserida.  

O seu nível de responsabilização será semelhante ao de qualquer outro 

técnico.  

Os meus objectivos  

Face ao exposto, começo, então, por enumerar, mais especificamente, os meus 

objectivos para este estágio. 

 
Objectivos de intervenção 
 
-Analisar criticamente as tarefas propostas; 

-Aplicar métodos, instrumentos, materiais e informações de base adquiridos ao longo da 

licenciatura em situações concretas, nomeadamente a nível da avaliação e do currículo; 

-Relacionar as aprendizagens decorrentes da experiência escolar com as aprendizagens 

obtidas no local de estágio; 

-Adoptar decisões fundamentadas sobre os conhecimentos/atitudes/estratégias 

adequados à realização de tarefas e à resolução de problemas correntes; 

-Seleccionar os recursos e as técnicas disponíveis mais apropriados à situação em 

concreto; 

-Conceber soluções para problemas específicos; 

-Avaliar a adequação dos saberes e procedimentos utilizados e proceder ao seu 

ajustamento se necessário; 

-Adoptar metodologias de trabalho e de aprendizagem ajustadas;  

- Redigir documentos adequados aos problemas solicitados;  

-Utilizar adequadamente a linguagem curricular e avaliativa; 

-Ilustrar as minhas opiniões com o recurso a uma linguagem correcta e apropriada; 

-Cooperar com os diversos intervenientes da DSAPOE; 

-Relacionar, de forma harmoniosa, com os restantes elementos da DSAPOE; 

-Partilhar materiais, ideias e tarefas concretizadas; 

-Sugerir formas/estratégias de melhoramento e de reformulação.   



 
Objectivos de formação 
 
-Fortalecer a minha autonomia e responsabilidade; 

-Valorizar as minhas capacidades e potencialidades;  

-Ampliar as capacidades relacionais e sociais em contexto individual ou em equipa; 

-Desenvolver, ao longo do estágio, a iniciativa, a criatividade, a integração, a tomada de 

decisões, a resolução de problemas e a comunicação interpessoal; 

-Aprofundar os conceitos adquiridos ao longo da licenciatura; 

-Aceder a novos saberes na área curricular e avaliativa; 

-Aumentar capacidades e destrezas para a realização de tarefas próprias da área 

curricular; 

-Desenvolver novas competências no âmbito da avaliação e do currículo; 

-Reflectir sobre o meu processo de formação – aprendizagem. 

 

Para além dos objectivos enumerados espero que o estágio facilite a minha inserção 

profissional no mercado de trabalho.  

 

Estratégias  

Segundo modelo proposto por Guerra (2000)108 a construção de um projecto segue 

as seguintes fases: 

 

1. Diagnóstico/Identificação do problema 

2. Definição dos objectivos 

3. Definição de estratégias 

4. Programação das actividades 

5. Preparação do plano de acompanhamento 

6. Publicitação dos resultados 

 
 

Tendo em conta o descrito irei adoptar estratégias bastante diversificadas. Nunca 

esquecendo que este é um projecto de formação/intervenção a iniciativa, a autonomia, a 

autenticidade, a flexibilidade, a complexidade, assim como a incerteza, serão 

características constantes durante a concretização do mesmo. 
                                                 
108 Apontamentos fornecidos na aula de Modelos de Organização Curricular. 

A avaliação está 
presente ao longo 
do projecto 



Por outro lado, a utilização de uma perspectiva de aprendizagem construtiva, tal 

como a utilização de diversas técnicas de aprendizagem serão a base deste projecto. 

Segundo a teoria de aprendizagem construtivista o conhecimento é construído pelo 

indivíduo com base na sua própria experiência, integrando a nova informação no seu 

esquema mental e representando-a de uma maneira significativa. Deste modo terei a 

responsabilidade da minha própria aprendizagem, desenvolvendo competências e 

capacidades que me permitem organizar e orientar a aprendizagem. Contudo, esta 

aprendizagem será acompanhada de forma a modelar e guiar o processo de construção 

de conhecimento, criando actividades de aprendizagens criativas, adequadas e 

relevantes.  

Muitos são os teóricos que defendem esta teoria de aprendizagem, tal como Bruner, 

Piaget e Vygotsky. Bruner defende que a aprendizagem deve ser feita pela descoberta 

para que o aluno alcance um nível de compreensão que ultrapasse a memorização. Por 

sua vez, Piaget defende que o conhecimento se constrói através de estádios de 

desenvolvimento que incluem mecanismos de assimilação e acomodação. Afirma, 

também, que é extremamente importante para o processo de aprendizagem a 

manipulação de objectos e a realização de experiências concretas e a reflexão sobre as 

mesmas em termos educativos. 

Utilizarei, ainda, estratégias de aprendizagem. Este tipo de estratégias é cada vez 

mais valorizado para a estimulação da aprendizagem nos alunos.  

Neste sentido, Danserau (1985, citado por Pozo, 1993) menciona que as estratégias 

de aprendizagem aumentam a eficácia de uma aprendizagem, melhorando as condições 

em que essa é produzida. A aplicação eficaz deste tipo de estratégias requer altas doses 

de metaconhecimento por parte do sujeito, já que de facto, só se pode aprender a 

aprender mediante uma maior reflexão sobre as formas pelas quais habitualmente 

alguém aprende.  

Segue-se um quadro em que apresento as diversas estratégias de aprendizagem109 e 

consequente técnica(s).  

 

Tipo de aprendizagem 
Estratégia de 
aprendizagem 

Finalidade ou objectivo 
      Técnica 

ou capacidade 

Por associação Repassamento Repassamento simples Repetir 

                                                 
109 Pozo, J.I. (s.d.). Estratégias de Aprendizagem. In: Coll, C., Palacios, J. e Marchesi, A. (org.) (1993). 
Desenvolvimento psicológico e Educação: Psicologia da Educação, 176-197. Porto Alegre: Editora Artes Médicas. 



Apoio ao repassamento 
(seleccionar) 

Sublinhar 
Destacar 
Copiar 

Por reestruturação 

Elaboração 

Simples 
 
 

Palavra-chave 
Imagem 
Rimas e 
abreviaturas 
Código 

Complexa 
Formar analogias 
Escrever textos 

Organização 

Classificar Formar categorias 

Hierarquizar 

Formar redes de 
conceitos 
Identificar 
estruturas 
Fazer mapas 
conceptuais 

 
 

Uma vez que as relações entre a consciência e a aprendizagem são recíprocas e as 

boas estratégias de aprendizagem permitem um maior aproveitamento dos processos de 

aprendizagem, torna-se é previsível a crescente valorização que darei a este tipo de 

estratégias. 

Às estratégias enunciadas acrescento ainda a pesquisa, o trabalho de grupo, o 

diálogo, a discussão e a reflexão. 

Recursos  

Para a realização das actividades solicitadas utilizarei diversos recursos, quer 

humanos, quer materiais.  

Tarefas  

Durante a minha permanência no estágio, realizarei diversas tarefas relacionadas com 

as orientações destinadas à minha pessoa, quer pelo Prof. Domingos Fernandes, quer 

pela Dra. Ana Paula. Estas serão solicitadas diariamente, pelo que não irei elaborar 

nenhuma planificação semanal ou diária, uma vez que a mesma é susceptível de 

modificação a qualquer altura.  

Acompanhamento do estágio 

De acordo com o referido anteriormente, o meu estágio será acompanhado e 

supervisionado pelo Prof. Domingos Fernandes e pela Dra. Ana Paula. Os restantes 



elementos que constituem a ECA serão, com certeza, uma mais valia na concretização 

plena do meu estágio.  

Avaliação 

A avaliação é uma actividade que exige um “esforço conjunto de todos os actores 

envolvidos na educação, principalmente quando se pressupõe que ela existe para 

melhorar o desempenho dos alunos e, subsequentemente, para promover o seu sucesso” 

(Alves, 2004, p.12).  

Tendo em conta esta filosofia, e sendo a avaliação a “espinha dorsal” de um projecto, 

é importante destacar que tipo de avaliação irei realizar ao meu projecto, assim como 

em que momentos em que a mesma realiza-se-á.  

Hetero-avaliação 

- Avaliação Formativa: 

A avaliação formativa como uma avaliação para as aprendizagens (Fernandes, 

2006)110, visa “regular o processo de ensino-aprendizagem, detectando e identificando 

metodologias de ensino mal adaptadas ou dificuldades de aprendizagem nos alunos” 

(Rosado e Silva, s.d)111, sendo o feedback o seu fio condutor.  

O feedback que é fornecido ao aluno constitui, segundo Emery, Saunders, Dann e 

Murphy (1989, In por Rosado e Silva, s.d), “um contributo para o melhoramento da sua 

motivação e auto-estima”. Para Fernandes (2005, p.84)112  

 

através de um feedback regular e sistematicamente providenciado, os 

alunos podem começar a desenvolver competências de auto-avaliação e 

de auto-regulação das suas aprendizagens durante, e não apenas no final, 

de um dado período de ensino e aprendizagem. Consequentemente, 

podem utilizar o feedback como orientação para melhorar ou corrigir o 

caminho que vinham seguindo (…).  

 

Na sequência desta opinião, Smith e Gorard (2005:23)113 afirmam que é crucial que a 

qualidade do feedback forneça aos alunos uma orientação em como melhorar, assim 

                                                 
110 Documentos fornecidos pelo docente durante as aulas de Avaliação II. 
111Rosado & Silva (s.d.). Conceitos básicos sobre avaliação das aprendizagens. Consultado no dia 20 de Dezembro 
de 2006 através de http://home.fmh.utl.pt/~arosado/ESTAGIO/conceitos.htm 
112Fernandes, D. (2005). Avaliação das Aprendizagens: Desafios às Teorias, Práticas e Políticas. Lisboa: Texto 
Editores. 



como oportunidades e apoios para compreenderem como poderão realizar essa 

melhoria. 

Esta é, sem dúvida, uma “ferramenta” indispensável neste meu percurso como 

estagiária. Como é perceptível, a avaliação formativa será referida constantemente. Esta 

provirá de dois locais distintos: 

 

	 Local de estágio: feedback fornecido pela Dra. Ana Paula no decorrer do estágio 

	 Seminário de Apoio I e Tutoria: feedback realizado pelo professor e orientador de 

estágio – Prof. Domingos Fernandes - no decorrer do estágio 

- Avaliação Sumativa: 

A avaliação sumativa, ao contrário da avaliação formativa, é mais preocupada com a 

revelação do estado dos alunos e menos com a regulação dos processos de 

aprendizagem. Para Lewy (1979, p.12)114 este tipo de avaliação realiza-se “no final do 

processo de desenvolvimento” e está “mais associada à prestação de contas, à 

certificação e à selecção” (Fernandes, 2005, p.58). A característica fundamental deste 

tipo de avaliação é, na opinião de Bloom, Hastings e Madaus (1971, citando Rosado & 

Silva, s.d.): "o julgamento do aluno…em relação à eficiência da aprendizagem ou do 

ensino uma vez concluídos". 

Sendo esta uma avaliação das aprendizagens, pontual e utilizada, essencialmente, 

para classificar, certificar ou seleccionar, então, como é visível, realizar-se-á no final do 

estágio.  

A avaliação sumativa do meu desempenho durante o estágio compreenderá o 

preenchimento de um questionário de “Avaliação da estagiária – Ana Carina Simão de 

Sousa” por parte da orientadora no local de estágio - DRELVT, a Dra. Ana Paula 

Monteiro, assim como dos restantes elementos que constituem a Equipa de Currículo e 

Avaliação (ECA), mais especificamente, a Dra. Alda Albuquerque, o Dr. António 

Vidal, o Dr. Francisco Belles, a Dra. Paula Josefa e a Dra. Susana Gomes. É importante 

realçar que esta decisão deve-se, particularmente, ao facto de eu, ao longo do estágio, 

ter tido a oportunidade de colaborar em diversas actividades com os elementos 

enumerados anteriormente. Contudo, a minha prestação junto dos “colegas” 

supracitados nem sempre foi equitativa e de igual proporção. Como é perceptível, esta 

                                                                                                                                               
113 Smith, E. & Gorard, S. (2005). They don’t give us our marks: the role of formative feedback in student progress”. 
Assessment in Education, 12(1), 21-38. 
114 Lewy, A. (Ed.). (1979). A Avaliação de Currículo. S. Paulo: E.P.U.-E.D.U.S.P, 3-36. 



situação influenciará o modo como os mesmos irão avaliar a minha prestação na 

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo. 

 Deste modo, o questionário de avaliação a entregar será distinto, consoante seja para 

a minha orientadora ou para os restantes “colegas” que pertencem à ECA.  

Quanto à organização do próprio questionário, gostaria de realçar que em 

determinadas perguntas constam alguns itens que, eventualmente, poderão 

complementar as respostas dos inquiridos. É necessário avultar que os mesmos são 

apresentados, unicamente, para ajudar o inquirido na redacção da resposta, mas nunca 

para condicionar a sua avaliação.   

É importante referir que os dados inseridos nos instrumentos mencionados 

anteriormente, não serão objecto de qualquer tratamento. Apenas, poderão ser utilizados 

como complemento de um ponto específico do relatório de estágio. 

Para além do descrito, será proferida uma avaliação final, aquando da defesa e, em 

consequência, da obtenção do grau de mestre. 

Auto-avaliação 

A auto-avaliação é um processo que envolve e implica o aluno numa reflexão 

profunda sobre o seu percurso formativo no período limitado de ensino. Ao ouvir os 

comentários do professor sobre o seu trabalho, ao ver as notas dos exercícios escritos ou 

ao ver as notas na pauta, cada aluno vai fazendo uma auto-avaliação informal e 

espontânea das suas aprendizagens. A psicopedagogia contemporânea defende que se 

pode ir mais longe. Nunziati (1990)115 considera que a auto-avaliação só pode ter um 

carácter formativo se se tornar num procedimento sistemático integrado no processo de 

ensino-aprendizagem.  

A auto-avaliação do meu desempenho durante o estágio compreenderá a redacção de 

uma reflexão crítica final. 

Questionários de avaliação: 

Os questionários de avaliação a entregar aos diferentes elementos, poderão ser 

visualizados em anexo (anexo A). 

                                                 
115 Instituto de Inovação Educacional (1994). Auto-avaliação. In: Instituto de Inovação Educacional (1994). Pensar 
avaliação, melhorar a aprendizagem. Consultado no dia 26 de Junho de 2006 através de 
http://66.102.9.104/search?q=cache:iCatYCfaCA4J:www.dgidc.min-
edu.pt/serprof/acurric/av_es/texto(33).pdf+Nunziati+(1990)+auto-avalia%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-
PT&gl=pt&ct=clnk&cd=1 



Disseminação do projecto 

Segundo Freitas (s.d., p.5)116  

 

qualquer projecto envolve sempre uma visão antecipadora dos seus 

resultados. Para que atinja os objectivos propostos, tem de ser planeado 

e concretizado cuidadosamente. Assim, num projecto (qualquer que ele 

seja) podem considerar-se três momentos fundamentais: o planeamento, 

a realização e a obtenção do produto desejado. Dito de outra maneira … 

qualquer projecto pode ser considerado como processo (enquanto se 

realiza) e como produto (depois de realizado). 

 

Desta forma, o “produto final” deste projecto será apresentado na época específica 

para tal através dum relatório final de estágio. Para além do relatório de estágio ser um 

produto, constará no mesmo outro tipo de produtos: produtos relativos às tarefas 

propostas no local de estágio117; produtos inerentes aos objectivos destacados neste meu 

projecto de intervenção e de formação e produtos derivados das reflexões realizadas ao 

longo do estágio e no final do mesmo. 

 

                                                 
116 Freitas, C. V. (s.d.). Gestão e avaliação de projectos nas escolas. Cadernos de Organização e Gestão Curricular. 
Instituto de Inovação Educacional. 
117 É importante avultar que acerca destes produtos, muitos não serão anexados ao relatório final dado que os mesmos 
são confidenciais e de carácter institucional. Para tal, peço a compreensão do leitor, direccionando o mesmo para a 
leitura dos questionários de avaliação que serão preenchidos pelos elementos já mencionados. 
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estágio (Direcção Regional de Educação de 

Lisboa e Vale do Tejo) 
 – Dra. Ana Paula Monteiro 

 
 
 

Junho 2008 

Questionário: 
 
“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 



“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 

 

 

Com o presente questionário, desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

“Avaliação em Educação”, eu, aluna da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, pretendo obter informações acerca do meu desempenho no local de 

estágio.  

Deste modo, agradeço desde já a sua colaboração para responder ao questionário 

que se segue.  

 
 
 
 

Instruções de preenchimento 
 

 

 

Este questionário é constituído por questões de resposta aberta, nas quais pode 

descrever todos os aspectos e informações que considerar importantes. 

     

Não existem respostas certas ou erradas, a sua opinião é a resposta importante.



Avaliação do desempenho da estagiária  
 

Nome da estagiária: ___________________________________________________________ 
 
Data de início do estágio: ______/______/20_____. 
 
Data de conclusão do estágio: ______/______/20_____. 
 
Área de Especialização:________________________________________________________ 
 
 
 
 
Comportamento:  
 
 
1. A estagiária mostrou-se assídua e pontual no decorrer do estágio? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Que tipo de interesse mostrou ao longo do estágio? (Está atenta, pede 
esclarecimentos, dá sugestões, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Que tipo de interacção teve? (Troca opiniões, pede e/ou dá sugestões, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 



4. O sentido de responsabilidade (respeita regras assumidas em grupo, assume e 
cumpre tarefas, participa ordenadamente, entre outros), a cooperação (prontifica-se a 
participar na resolução das tarefas, ajuda os outros, critica construtivamente, entre 
outros), a solidariedade (é capaz de partilhar, é capaz de ser “amigo”, ajuda a resolver 
conflitos) e a tolerância (respeita o trabalho dos outros, respeita a opinião dos outros, 
respeita características individuais, entre outros) foram princípios respeitados pela 
aluna durante a sua estada no local de estágio? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Eficiência na aquisição de conhecimentos:  
 
5. A aluna demonstrou intervenções oportunas? Explicite, se possível. (A sua 
intervenção relaciona-se com o assunto tratado, exprime-se de forma clara, entre 
outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
6. A aluna respondeu adequadamente nas diversas situações? Explique a sua opinião, 
se possível. (Compreende os enunciados, domina conhecimentos, selecciona 
informação, mobiliza conhecimentos, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
7. Como caracteriza a prestação da estagiária na apreciação e/ou resolução de matérias 
apresentadas por terceiros? Desenvolva a sua opinião, se possível. (Compreende 
enunciados, levanta hipóteses, utiliza estratégias, compara resultados, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Rigor Científico:  
 
8. No que diz respeito ao rigor científico, a estagiária revelou exactidão nos conceitos 
(reconhece situações novas, tem rigor na linguagem, distingue o essencial do acessório, 
entre outros) e adequada aplicabilidade prática (interpreta situações observadas, utiliza 
conhecimentos em situações diversas, mobiliza conhecimentos, entre outros)? Explicite, 
se possível.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Consistência dos conhecimentos: 
 
9. A estagiária, no decorrer do estágio, revelou originalidade nas respostas (dá 
respostas próprias, dá respostas adequadas, entre outros) e/ou sentido crítico (tem 
espírito interventivo, dá opiniões construtivas, entre outros)?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
10. Mobilizou conhecimentos adequados? (Aplica/utiliza conhecimentos, adequa 
saberes a situações novas, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
11. A aluna demonstrou intervenções pertinentes? Explique por favor. (Intervém 
adequadamente, respeita opiniões, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capacidade de Investigação:  

 
12. Como poderá caracterizar a capacidade investigativa da aluna? Fundamente a sua 
opinião, se possível. (Questiona a realidade, selecciona tema(s), pesquisa e selecciona 
informação, comunica adequadamente o(s) tema(s), entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Autonomia:  
 
13. A estagiária demonstrou espírito de iniciativa e inovação? (Procura e identifica 
caminhos alternativos para solucionar questões suscitadas, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
14. E criatividade na procura de soluções? (Encontra alternativas, demonstra 
curiosidade, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
15. É possível afirmar que a aluna revela responsabilidade na execução de tarefas? 
Fundamente a sua opinião. (Revela empenhamento, completa as tarefas, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
16. O saber foi valorizado pela aluna? Explicite a sua opinião se faz favor. (Aprende 
com prazer, procura saber mais, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 



17. A estagiária demonstrou capacidade de avaliação? Fundamente a sua opinião. 
(Avalia o cumprimento das tarefas, detecta as suas lacunas no cumprimento de tarefas, 
apercebe-se das suas dificuldades, identifica as suas áreas fortes, é capaz de procurar 
ultrapassar dificuldades, entre outros)  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
18. Como é que a aluna lidou e ultrapassou os possíveis problemas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Intervenção da estagiária: 
 
19. Que tipo de intervenção realizou? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
20. Existe alguma situação insatisfatória, algum problema a explicitar? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
21. A aluna correspondeu correcta e coerentemente às expectativas traçadas 
inicialmente para a mesma?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



22. A estagiária correspondeu ao plano de estágio traçado para a mesma? Porquê? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
23. Que avaliação é possível inferir ao trabalho da estagiária? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
24. COMENTÁRIOS (eventuais): 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Data ______/______/20_____ 
 
 
Assinatura da orientadora: _____________________________________________________ 

 
 
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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Questionário a entregar aos elementos que 
constituem a Equipa de Currículo e Avaliação 

 
 

Junho 2008 

Questionário: 
 
“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 



“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 

 

 

Com o presente questionário, desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

“Avaliação em Educação”, eu, aluna da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, pretendo obter informações acerca do meu desempenho no local de 

estágio.  

Deste modo, agradeço desde já a sua colaboração para responder ao questionário 

que se segue.  

 
 
 
 

Instruções de preenchimento 
 

 

 

Este questionário é constituído por questões de resposta aberta, nas quais pode 

descrever todos os aspectos e informações que considerar importantes. 

     

Não existem respostas certas ou erradas, a sua opinião é a resposta importante.



Avaliação do desempenho da estagiária  
 

Nome da estagiária: ___________________________________________________________ 
 
Data de início do estágio: ______/______/20_____. 
 
Data de conclusão do estágio: ______/______/20_____. 
 
Área de Especialização: _______________________________________________________ 
 
 
 
 
Comportamento:  
 
1. A estagiária mostrou-se assídua e pontual no decorrer do estágio? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Que tipo de interesse mostrou ao longo do estágio? (Está atenta, pede 
esclarecimentos, dá sugestões, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
3. Que tipo de interacção teve? (Troca opiniões, pede e/ou dá sugestões, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 



4. O sentido de responsabilidade (respeita regras assumidas em grupo, assume e 
cumpre tarefas, participa ordenadamente, entre outros), a cooperação (prontifica-se a 
participar na resolução das tarefas, ajuda os outros, critica construtivamente, entre 
outros), a solidariedade (é capaz de partilhar, é capaz de ser “amigo”, ajuda a resolver 
conflitos) e a tolerância (respeita o trabalho dos outros, respeita a opinião dos outros, 
respeita características individuais, entre outros) foram princípios respeitados pela 
aluna durante a sua estada no local de estágio? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Eficiência na aquisição de conhecimentos:  
 
5. A aluna demonstrou intervenções oportunas? Explicite, se possível. (A sua 
intervenção relaciona-se com o assunto tratado, exprime-se de forma clara, entre 
outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
6. A aluna respondeu adequadamente nas diversas situações? Explique a sua opinião, 
se possível. (Compreende os enunciados, domina conhecimentos, selecciona 
informação, mobiliza conhecimentos, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
7. Como caracteriza a prestação da estagiária na apreciação e/ou resolução de matérias 
apresentadas por terceiros? Desenvolva a sua opinião, se possível. (Compreende 
enunciados, levanta hipóteses, utiliza estratégias, compara resultados, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Rigor Científico:  
 
8. No que diz respeito ao rigor científico, a estagiária revelou exactidão nos conceitos 
(reconhece situações novas, tem rigor na linguagem, distingue o essencial do acessório, 
entre outros) e adequada aplicabilidade prática (interpreta situações observadas, utiliza 
conhecimentos em situações diversas, mobiliza conhecimentos, entre outros)? Explicite, 
se possível.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Consistência dos conhecimentos: 
 
9. A estagiária, no decorrer do estágio, revelou originalidade nas respostas (dá 
respostas próprias, dá respostas adequadas, entre outros) e/ou sentido crítico (tem 
espírito interventivo, dá opiniões construtivas, entre outros)?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
10. Mobilizou conhecimentos adequados? (Aplica/utiliza conhecimentos, adequa 
saberes a situações novas, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
11. A aluna demonstrou intervenções pertinentes? Explique por favor. (Intervém 
adequadamente, respeita opiniões, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capacidade de Investigação:  

 
12. Como poderá caracterizar a capacidade investigativa da aluna? Fundamente a sua 
opinião, se possível. (Questiona a realidade, selecciona tema(s), pesquisa e selecciona 
informação, comunica adequadamente o(s) tema(s), entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Autonomia:  
 
13. A estagiária demonstrou espírito de iniciativa e inovação? (Procura e identifica 
caminhos alternativos para solucionar questões suscitadas, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
14. E criatividade na procura de soluções? (Encontra alternativas, demonstra 
curiosidade, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
15. É possível afirmar que a aluna revela responsabilidade na execução de tarefas? 
Fundamente a sua opinião. (Revela empenhamento, completa as tarefas, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
16. O saber foi valorizado pela aluna? Explicite a sua opinião se faz favor. (Aprende 
com prazer, procura saber mais, entre outros) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 



17. A estagiária demonstrou capacidade de avaliação? Fundamente a sua opinião. 
(Avalia o cumprimento das tarefas, detecta as suas lacunas no cumprimento de tarefas, 
apercebe-se das suas dificuldades, identifica as suas áreas fortes, é capaz de procurar 
ultrapassar dificuldades, entre outros)  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
18. Como é que a aluna lidou e ultrapassou os possíveis problemas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
19. COMENTÁRIOS (eventuais): 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Data ______/______/20_____ 
 
 
Assinatura do inquirido: _______________________________________________________ 

 
 

Muito obrigado pela sua colaboração! 
 

 



V. Fotocópia do Plano de Estágio elaborado pela Dra. Ana Paula 

 

ESTÁGIO DA ALUNA ANA CARINA SIMÃO DE SOUSA 

 

Em Portugal a escola é considerada como uma unidade própria e 

autónoma (veja-se a redacção do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio 

substituído pela redacção do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio que 

vem revogar o anterior).  

Apesar daquele diploma datar de 1998, a sua implementação, nem 

sempre, foi pacífica. As escolas funcionavam não na perspectiva meso, tal 

como seria de esperar, mas como uma microestrututra que funcionava 

dentro duma unidade mais vasta que é a administração central a quem 

competia (e por vezes ainda compete…) definir e controlar as identidades 

de cada escola. A especificidade e eventuais potencialidades que cada 

escola poderia apresentar, relativamente ao tecido social, económico, 

cultural de entre outras dimensões em que a instituição poderia ter um 

papel determinante, diluíam-se face ao poder de decisão concentrado em 

estruturas regionais e centrais que limitavam as potenciais iniciativa e 

criatividade da instituição.  

A ideia de que a escola, enquanto instituição, deveria ser em tudo 

idêntica, tem vindo a ser substituída pelo conceito de uma organização 

dinâmica que é constituída por uma comunidade educativa (alunos, 

professores, pais, entre outros) e que deve estar francamente relacionada 

com o meio em que se encontra inserida. É nesta perspectiva que não se 

equaciona, hoje em dia, o funcionamento de uma escola sem que tenha um 

Projecto Educativo próprio e, verdadeiramente, integrado no referido tecido 

de que se falava anteriormente, indo ao encontro das necessidades e 

anseios da comunidade educativa. A este propósito Formosinho118 afirma 

“(…) em qualquer processo de reorganização das estruturas da 

administração de educação devem ser considerados três aspectos: as 

competências atribuídas aos estabelecimentos de educação e ensino, a 

distribuição de competências entre os vários níveis da administração – 

                                                 
118 FORMOSINHO, João, FERNANDES, A. Sousa, MACHADO, Joaquim e Outro, (2005), 
Administração da Educação, Lógicas Burocráticas e Lógicas de Mediação, Edições ASA, p.118. 
 



central regional, local e institucional e a articulação entre estes níveis.” 

(2004). Também na mesma linha de análise a Comissão de Reforma do 

Sistema Educativo (1998b:497-498), citada por Formosinho na mesma obra 

refere que “(…) a importância deste aspecto advém do carácter de 

autonomia de cada instituição, traduzida na possibilidade, mais ou menos 

alargada, de assumir um rosto e uma vocação própria da lógica de 

funcionamento do sistema e da interacção entre as instituições educativas e 

as comunidades que elas servem (que se reflecte no segundo aspecto) e da 

disciplina funcional do sistema, do equilíbrio de poderes e de uma dialéctica 

evolutiva de competências convergentes nos mesmos objectivos (que o 

terceiro aspecto contempla).”  

A evolução desta temática, no nosso país, tem sido muito lenta. A 

delegação de competências que as escolas tanto reclamam acarretam 

responsabilização dos actos administrativos que nem sempre é um processo 

fácil e pacífico. Se por um lado os órgãos de gestão têm necessidade dessa 

“margem de manobra” para poderem solucionar as situações que cada vez 

mais se revestem de maior peculiaridade em cada instituição, por outro lado 

têm que existir mecanismos reguladores da prática da actividade daqueles 

órgãos. É, portanto, muito importante que os processos sejam 

transparentes e possam ser avaliados de forma completamente isenta. 

No nosso país dispomos de uma estrutura, ao nível do Ministério da 

Educação, que leva a cabo a tarefa de verificação de conformidade, no que 

respeita aos normativos legais em vigor. Esta actividade executada, 

formalmente, pela Inspecção-Geral de Educação (IGE) tem sido a forma de 

promover a avaliação externa dos estabelecimentos de ensino. A situação 

tem vindo a evoluir de forma muito lenta. 

A nível pedagógico foram implementadas as provas de aferição da 

aprendizagem que têm vindo a ser alargadas aos dois primeiros ciclos do 

ensino básico e que têm servido, de maneira muito ténue, para as escolas 

fazerem a sua autoavaliação e poderem reflectir sobre a sua actuação.  

Recentemente, surgiram os exames finais nacionais no final do terceiro 

ciclo, em algumas disciplinas (Português e Matemática). Também no ensino 

secundário são feitos os exames finais nacionais que têm dupla valência nas 

disciplinas que se constituem provas de ingresso no ensino superior. Os 

exames têm um factor de ponderação de apenas 30% relativamente à 



classificação interna de frequência. Relativamente ao exposto, 

Formosinho119 (2004) referindo-se à primeira seriação de escolas elaborada 

e publicada em 2001 diz “Esta avaliação das escolas a partir dos resultados 

dos alunos apesar de constituir um aumento de informação disponibilizada à 

comunidade e, especialmente, aos pais e encarregados de educação, omite, 

porém dados significativos e importantes para a consideração do 

desempenho da escola na sua multidimensionalidade. Para além de não 

incluir os alunos que abandonam a escola e não se apresentam a exame 

(pelo menos como internos) esta avaliação não contempla o nível inicial dos 

mesmos alunos e o contexto sociocultural em que a escola se insere.” 

As escolas carecem de mecanismos de avaliação interna para a sua 

própria auto-regulação. A avaliação de qualquer organização serve, acima 

de tudo, para reflexão da própria organização, isto é, tem como que uma 

função formativa. A sobrevivência das organizações exige a recolha e 

tratamento da informação de forma sistemática e oportuna para tomarem 

consciência de onde se situam e, por outro lado, ajudar na tomada de 

decisões no sentido de melhorar os seus desempenhos. 

A escola pode promover a reflexão junto de todos os actores 

educativos da sua comunidade, a partir da sua avaliação interna, com vista 

à elaboração e implementação de uma estratégia para o aperfeiçoamento 

pedagógico, administrativo, organizativo, entre outros. A avaliação da 

escola pode, assim, ser reconhecida pela administração como um processo 

de desenvolvimento organizativo, aquilo que muitos autores designam de 

eficácia organizacional. Por outro lado é também encarado como um 

processo de desenvolvimento democrático da instituição numa perspectiva 

de representatividade e participação. 

Foram definidas directrizes pelos responsáveis pelo pelouro da 

avaliação no Ministério da Educação para que a IGE promovesse junto das 

escolas um programa de avaliação integrada das escolas. Segundo 

Formosinho120 (2004) aquele programa “remete para o conceito de 

desenvolvimento organizacional, um conceito intimamente ligado aos 

conceitos de mudança planeada e de capacidade adaptativa da organização 

                                                 
119FORMOSINHO, João, FERNANDES, A. Sousa, MACHADO, Joaquim e Outro, (2005), 
Administração da Educação, Lógicas Burocráticas e Lógicas de Mediação, Edições ASA, p.141. 
120 FORMOSINHO, João, FERNANDES, A. Sousa, MACHADO, Joaquim e Outro, (2005), 
Administração da Educação, Lógicas Burocráticas e Lógicas de Mediação, Edições ASA, p.142. 



à mudança em que sobressai o papel das pessoas que integram as 

organizações. Ora a Teoria do Desenvolvimento Organizacional é, em certa 

medida, uma síntese integradora dos contributos Da Teoria das Relações 

Humanas e da Teoria Comportamental e apresenta-se como uma nova 

saída para o aumento da eficácia organizacional face às mudanças 

ambientais precisamente através do aumento da produtividade e da 

identificação e lealdade dos membros da organização (Chiavenato, 1983: 

460 e 461).”. 

Apesar do programa ser recente ele foi já extinto, nos moldes em que 

estava concebido. Mantém-se o propósito de eleger um mecanismo 

regulador numa perspectiva de credibilização do desempenho das escolas e 

de consolidação da sua própria autonomia. Este instrumento já se encontra 

criado pelo Decreto-lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, contudo, pouco se 

sabe sobre os efectivos resultados desta iniciativa. 

A avaliação externa deveria possibilitar uma visão genérica do 

funcionamento e dos resultados dos estabelecimentos de ensino permitindo 

a introdução de mecanismos de regulação do sistema, designadamente, no 

que respeita a definição de prioridades de política educativa, ajustamento 

de programas, afectação de recursos, entre outros. 

Esta seria a situação mais coerente para não se incorrer na postura 

incómoda para as escolas de serem catalogadas de más ou excelentes com 

a publicação de um quadro estatístico que, na sua essência, deveria 

espelhar o sistema educativo que temos com todas as virtudes e defeitos.  

É evidente para qualquer agente educativo que não está em causa a 

avaliação das escolas, tanto interna coma externa, porque ambas 

pretendem observar a organização escola. Estão em causa princípios e 

valores que não desvirtuem o desempenho dos actores educativos da 

instituição, para que nela se possa actuar e interagir, acima de tudo, com 

dignidade e respeito. Lembra-se a este propósito Díaz121 (2003) que refere 

“A conceptualização de qualquer processo de avaliação das escolas supõe 

que nos coloquemos um conjunto de perguntas, tais como: que avaliar? 

para quê avaliar? com que critérios avaliar? quem deve realizar a 

avaliação?” 

                                                 
121 DÍAZ, Amparo Sejas, (2003), Avaliação da Qualidade das Escolas, Edições ASA, p.9. 



 Apesar de existirem estruturas centrais e regionais face ao poder de 

decisão sobre as grandes linhas orientadoras da política educativa e, tal 

como se referiu, encontramo-nos (assim se deseja) num novo paradigma 

do cenário que foi traçado para a instituição Escola, as estruturas regionais 

– Direcções Regionais de Educação – num total de cinco (Lisboa e Vale do 

Tejo, Norte, Centro, Alentejo e Algarve), que apesar de bastante mais 

reduzidas, continuam a ter funções, eminentemente, executivas numa 

interacção com os actores educativos em geral, mas com maior ênfase para 

o acompanhamento das escolas, das respectivas áreas de jurisdição. 

 Existe uma lei orgânica que delineia a organização. São várias as 

áreas de actuação existindo equipas de intervenção especializada 

constituídas por técnicos e/ou docentes.  

É neste contexto que se insere o estágio de natureza profissional da 

Dra. Ana Carina Simão de Sousa, aluna do 2.º ano do 2.º ciclo do Mestrado 

em Ciências da Educação, na área de especialização em Avaliação em 

Educação, da Universidade de Lisboa. A sua integração na Direcção 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT), especificamente 

num serviço que lide directamente com questões relativas à avaliação e ao 

currículo, foi solicitada pelo Sr. Professor Domingos Fernandes, na 

qualidade de coordenador do referido Mestrado e de orientador da aluna, no 

início do ano lectivo e veio a concretizar-se na Direcção de Serviços de 

Apoio Pedagógico e Organização Escolar (DSAPOE), particularmente na 

Equipa de Currículo e Avaliação (ECA), a partir do dia 19 de Outubro de 

2007. 

Foi, ainda, solicitado a realização do mesmo durante o ano lectivo de 

2007/2008, entre o mês de Outubro de 2007 e o mês de Junho de 2008, 

inclusive, propondo um horário diário compreendido entre as 9h e as 15h. 

Por despacho do Exmo. Sr. Director Regional Adjunto – Dr. Joaquim 

Barbosa, segundo a Informação-Proposta n.º 249–A, datada de 19 de 

Outubro de 2007, foi autorizada a realização do estágio nos moldes 

solicitados. Deste modo, foi feita a proposta de acompanhamento e 

orientação do estágio profissional, no âmbito do serviço, cuja coordenação 

do gabinete que integra a referida equipa é levada a cabo por mim – Ana 

Paula Monteiro, sendo constituída, ainda, pelos seguintes elementos: Dra. 



Alda Albuquerque, Dr. António Vidal, Dr. Francisco Belles, Dra. Paula Josefa 

Oliveira e Dra. Susana Gomes.  

  Nesta conformidade e depois de articuladas as perspectivas do 

serviço, serão de realçar três grandes fases, para levar a efeito aquela 

tarefa, a saber:  

 

De Outubro de 2007 a Janeiro de 2008: Integração; 

A Participação far-se-á ao longo de todo o período de estágio;  

De Janeiro de 2008 a Junho de 2008: Concretização. 

     . 

A primeira fase corresponderá, obrigatoriamente, à exploração e 

tomada de conhecimento da estrutura da organização e sua interacção 

hierárquica com as estruturas inferiores e superiores. Tal como é possível 

aferir, esta fase ocorrerá no período compreendido entre o mês de Outubro 

de 2007 a Janeiro de 2008. 

 

Transversalmente, a participação, já voltada para o conteúdo das 

funções da equipa, passará pelo estudo dos diferentes dossiers; 

conhecimento das áreas de intervenção e conhecimento das rotinas do 

gabinete, designadamente, no que concerne às actividades práticas 

dependentes de cada técnico/docente, no sentido de coligir elementos que 

lhe facultem autonomia na sua actuação. 

Assumirá um papel de maior relevância na identidade de tarefas 

organização de orientações, normativos, funções, entre outras com o intuito 

de dar corpo a/enformar uma participação activa e, sempre que o serviço o 

exija, encontrar disponibilidade para qualquer ajuste face a 

mudanças/alterações, atendendo à própria dinâmica inerente ao serviço. 

 É fundamental que desde cedo se adquiram determinadas 

competências sociais facilitadoras do relacionamento interpessoal, como 

sejam: a capacidade de se colocar no lugar do outro (descentração do 

ponto de vista cognitivo, afectivo e social); a capacidade de se centrar num 

problema gerando alternativas e encontrando soluções e a capacidade de 

analisar alternativas de modo a tomar decisões equilibradas. 

  



“O fenómeno organização aparece como resultado contingente e 

sempre provisório da construção de uma ordem local cujas características 

relativamente autónomas estruturam a capacidade de acção colectiva dos 

interessados. Ele é, ao mesmo tempo, continente e conteúdo, estrutura e 

processo, obrigação para a acção humana e o seu resultado.”122 

 

As correntes do pensamento organizacional permitem entender a 

organização como algo não meramente linear (como inicialmente era 

encarada), mas, pelo contrário, uma estrutura altamente complexa onde 

se confrontam uma multiplicidade de variáveis.123 

 

A reflexão sobre as estruturas organizacionais encerra, normalmente, 

o estudo dos processos pelos quais são estabilizadas e estruturadas as 

interacções entre os actores que integram a organização. Contudo, os 

actores têm a sua acção condicionada na medida em que, e citando 

Friedberg,124 a sua racionalidade e a sua capacidade de escolha estão 

preestruturadas por pertencerem a culturas (nacionais, profissionais, 

organizacionais) das quais não se conseguem dissociar, estando implícita 

uma liberdade muito reduzida quanto à sua actuação. 

 Numa lógica de modernização, em que se encontram implícitas a 

eficácia e a eficiência das organizações, observa-se um esforço pela maior 

participação de todos os agentes/actores educativos. 

  

Neste contexto de organização alargada levará a efeito a última fase 

– concretização. Será a que corresponde ao período de autonomia total e 

absoluta que a Dra. Ana Sousa percorrerá de forma similar aos seus pares, 

designadamente, os restantes elementos da equipa.  

 Perceptivelmente, esta fase compreenderá os meses de Janeiro de 

2008 a Junho de 2008. Durante a mesma, a estagiária deverá proceder, 

preferencialmente, ao desenvolvimento de tarefas no âmbito do controlo da 

Organização do Ano Lectivo da amostra de escolas da área de jurisdição da 

DRELVT; selecção dos professores para supervisores das provas de aferição 

                                                 
122 In FRIEDBERG, Erhard, (1993), O Poder e a Regra – Dinâmicas da Acção Organizada, , Instituto 
Piaget 
123 In, BILHIM, João A. F., (2004), Teoria Organizacional – Estruturas e Pessoas, Universidade Técnica 
de Lisboa - ISCSP, Lisboa 2004. 
124 In FRIEDBERG, Erhard, (1993), O Poder e a Regra – Dinâmicas da Acção Organizada, Instituto 
Piaget 



(1.º e 2.º ciclos) e supervisores do processo de classificação dos exames 

nacionais de 9.º ano de escolaridade e do ensino secundário (11.º e 12.º 

anos); preparação do processo relativo às Provas de Aferição e dos Exames 

Finais Nacionais e, por fim, preparação do processo de constituição de 

turmas de Percursos Curriculares Alternativos (PCA), ao abrigo do Despacho 

Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro. 

Em qualquer tarefa realizada, a estagiária deverá proceder em 

conformidade com o prescrito legalmente e com as diligências próprias e 

específicas do serviço em que está inserida.  

O seu nível de responsabilização será semelhante ao de qualquer 

outro técnico. Só assim poderá sair vitoriosa deste desafio que é o de entrar 

no mundo do trabalho, 

 

 

  



VI. Fotocópia da justificação de falta – do dia 16 a 21 de Novembro de 2007 



VII. Fotocópia da justificação de falta – do dia 23 de Novembro de 2007 



VIII. Fotocópia da justificação de falta – do dia 17 de Março de 2008 

 



IX. Fotocópia do Certificado de presença no “Encontro temático – Educação Especial” 

 

 



X. Diferenças entre os cursos tecnológicos, artísticos especializados, profissionais e científico-humanísticos ministrados no Ensino Secundário 
 

 
 Cursos 

Tópicos em 
análise Tecnológicos Artísticos especializados Profissionais Científico-humanísticos 

Intervenientes no 
processo de 
avaliação 

Artigo 9.º, 1) 
 
a) O professor; 
b) O aluno; 
c) O conselho de turma; 
d) O director de curso; 
e) Os órgãos de gestão da 
escola; 
f) O encarregado de educação; 
g) O monitor designado pela 
entidade de estágio; 
h) Serviços com competência 
em matéria de apoio sócio-
educativo; 
i) Representantes das 
associações empresariais, 
profissionais e sindicais; 
j) Personalidades de 
reconhecido mérito na área de 
formação profissional ou nos 
sectores profissionais afins aos 
cursos;  
l) A administração educativa. 

Artigo 12.º, 1) 
 
a) O professor; 
b) O aluno; 
c) O conselho de turma; 
d) O director de curso; 
e) Os órgãos de gestão da 
escola; 
f) O encarregado de educação; 
g) O monitor designado pela 
entidade de acolhimento; 
h) Os serviços com 
competência em matéria de 
apoio sócio-educativo; 
i) Os representantes das 
associações empresariais, 
profissionais e sindicais; 
j) Personalidades de 
reconhecido mérito na área 
artística do curso ou nos 
sectores profissionais afins aos 
cursos;  
l) A administração educativa. 

Artigo 11.º, 1) 
 
a) O professor; 
b) O aluno; 
c) O orientador educativo de 
turma ou director de turma; 
d) O conselho de turma; 
e) O director de curso; 
f) O professor orientador da 
FCT; 
g) O monitor designado pela 
entidade de acolhimento, 
previsto no n.º 4 do artigo 24.º;  
h) Os órgãos e estruturas de 
gestão e de coordenação 
pedagógica da escola; 
i) O encarregado de educação 
dos alunos menores; 
j) Representantes das 
associações empresariais, 
profissionais e sindicais; 
l) Personalidades de 
reconhecido mérito na área da 
formação profissional ou nos 

Artigo 7.º, 1) 
 
a) O professor; 
b) O aluno; 
c) O conselho de turma; 
d) Os órgãos de gestão da 
escola; 
e) O encarregado de educação; 
f) Os serviços com 
competência em matéria de 
apoio sócio-educativo; 
g) A administração educativa. 

 



sectores profissionais afins aos 
cursos;  
m) Serviços com competência 
em matéria de apoio sócio-
educativo; 
n) A administração educativa. 
 

Responsabilidade 
da avaliação 

Artigo 9.º 
 
2 - A avaliação dos alunos é da 
responsabilidade do professor, 
do conselho de turma e dos 
órgãos de gestão da escola, 
assim como dos serviços 
centrais e regionais do 
Ministério da Educação.  
3 - A escola deve assegurar as 
condições de participação dos 
alunos e dos encarregados de 
educação, dos serviços com 
competência em matéria de 
apoio sócio-educativo e dos 
demais intervenientes, nos 
termos definidos no 
regulamento interno.  
  

Artigo 11.º 
  
2 - A avaliação dos alunos é da 
responsabilidade do professor, 
do conselho de turma e dos 
órgãos de gestão da escola, 
assim como dos serviços 
centrais e regionais do 
Ministério da Educação.  
3 - A escola deve assegurar as 
condições de participação dos 
alunos e dos encarregados de 
educação, dos serviços com 
competência em matéria de 
apoio sócio-educativo e dos 
demais intervenientes, nos 
termos definidos no 
regulamento interno 

Artigo 12.º 
 
2 - A intervenção e 
participação dos órgãos, 
estruturas e entidades previstos 
no número anterior assumirão 
as formas previstas na lei, ou, 
nas matérias que se inserem no 
âmbito da autonomia das 
escolas, nos instrumentos 
aprovados pelos órgãos 
competentes, de acordo com o 
regime jurídico aplicável à 
entidade formadora.  
3 - Podem ainda participar no 
processo de avaliação outros 
elementos que intervenham no 
processo formativo do aluno, 
nos termos estabelecidos no 
número anterior.  
 
 
 

Artigo 7.º 
 
2 - A avaliação dos alunos é da 
responsabilidade do professor, 
do conselho de turma, dos 
órgãos de gestão da escola, 
assim como dos serviços 
centrais e regionais do 
Ministério da Educação.  
3 - A escola deve assegurar as 
condições de participação dos 
alunos e dos encarregados de 
educação, dos serviços com 
competência em matéria de 
apoio sócio-educativo e dos 
demais intervenientes, nos 
termos definidos no 
regulamento interno.  



 
 

Critérios de 
avaliação 

Artigo 10.º 
 
1 - Compete ao conselho 
pedagógico da escola, de 
acordo com as orientações do 
currículo nacional, definir, no 
início do ano lectivo, os 
critérios de avaliação para cada 
ano de escolaridade, disciplina, 
áreas não disciplinares - 
projecto tecnológico e estágio - 
e prova de aptidão tecnológica, 
sob proposta dos 
departamentos curriculares e 
dos directores de curso.  
2 - Os critérios de avaliação 
mencionados no número 
anterior constituem 
referenciais comuns no interior 
de cada escola, sendo 
operacionalizados pelo 
conselho de turma.  
3 - Os órgãos de gestão da 
escola asseguram a divulgação 
dos critérios referidos nos 
números anteriores aos vários 
intervenientes, em especial 
alunos e encarregados de 

Artigo 13.º 
 
1 - Compete ao conselho 
pedagógico da escola, de 
acordo com as orientações do 
currículo nacional, definir no 
início do ano lectivo os critérios 
de avaliação para cada ano de 
escolaridade, disciplina, 
formação em contexto de 
trabalho e prova de aptidão 
artística, sob proposta dos 
departamentos curriculares e 
dos directores de curso.  
2 - Os critérios de avaliação 
mencionados no número 
anterior constituem referenciais 
comuns no interior de cada 
escola, sendo operacionalizados 
pelo conselho de turma.  
3 - Os órgãos de gestão da 
escola asseguram a divulgação 
dos critérios referidos nos 
números anteriores aos vários 
intervenientes, em especial 
alunos e encarregados de 
educação.  
 

Artigo 17.º  
 
No início das actividades 
escolares, o órgão de direcção 
pedagógica, ouvidos os 
professores, os representantes 
dos alunos e as estruturas de 
gestão pedagógica intermédia, 
nomeadamente o director de 
curso e o orientador educativo 
de turma, define os critérios e 
os procedimentos a aplicar 
tendo em conta a dimensão 
integradora da avaliação 

 

Artigo 8.º 
 
1 - Compete ao conselho 
pedagógico da escola, de 
acordo com as orientações do 
currículo nacional, definir, no 
início do ano lectivo, os 
critérios de avaliação para cada 
ano de escolaridade, disciplina 
e área não disciplinar, sob 
proposta dos departamentos 
curriculares, contemplando 
obrigatoriamente critérios de 
avaliação da componente 
prática e ou experimental, de 
acordo com a natureza das 
disciplinas.  
2 - Os critérios de avaliação 
mencionados no número 
anterior constituem 
referenciais comuns no interior 
de cada escola, sendo 
operacionalizados pelo 
conselho de turma.  
3 - Os órgãos de gestão da 
escola asseguram a divulgação 
dos critérios referidos nos 
números anteriores aos vários 



educação.  intervenientes, em especial aos 
alunos e aos encarregados de 
educação.  
 

Informação sobre 
as aprendizagens 

dos alunos 

Artigo 11.º 
 
1 - A produção de informação 
é da responsabilidade: 
a) Do professor ou equipa de 
professores responsáveis pela 
organização do processo de 
ensino-aprendizagem, quando 
se trate de informação a obter 
no seu decurso, tendo em vista 
a avaliação formativa e a 
avaliação sumativa, adquirida 
através de diferentes 
instrumentos, de acordo com a 
natureza das aprendizagens e 
dos contextos em que ocorrem; 

b) Do conselho pedagógico, 
quando se trate de informação 
a obter através da realização de 
provas de equivalência à 
frequência ou prova de aptidão 
tecnológica. 

Artigo 14.º 
 
1 - A produção de informação é 
da responsabilidade: 
a) Do professor ou equipa de 
professores responsáveis pela 
organização do processo de 
ensino-aprendizagem, quando 
se trate de informação a obter 
no seu decurso, tendo em vista 
a avaliação formativa e a 
avaliação sumativa, adquirida 
através de diferentes 
instrumentos, de acordo com a 
natureza das aprendizagens e 
dos contextos em que ocorrem; 

b) Do conselho pedagógico, 
quando se trate de informação a 
obter através da realização de 
provas de equivalência à 
frequência ou prova de aptidão 
artística. 

Não é mencionado Artigo 9.º 
 
1 - A produção de informação 
é da responsabilidade: 
a) Do professor ou equipa de 
professores responsáveis pela 
organização do processo de 
ensino-aprendizagem, quando 
se trate de informação a obter 
no seu decurso, tendo em vista 
a avaliação formativa e a 
avaliação sumativa, adquirida 
através de diferentes 
instrumentos, de acordo com a 
natureza das aprendizagens e 
dos contextos em que ocorrem;  
b) Do conselho pedagógico, 
quando se trate de informação 
a obter através da realização de 
provas de equivalência à 
frequência;  
c) Dos competentes serviços 
centrais do Ministério da 
Educação, quando se trate de 
informação a obter através da 
realização de exames finais 



nacionais.  
 

Modalidades de 
Avaliação 

Artigos 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 
17.º, 18.º e 19.º 

- Avaliação formativa 
 
- Avaliação sumativa interna: 

a) Integrada no processo de 
ensino-aprendizagem, e 
formalizada em reuniões do 
conselho de turma no final do 
1.º, 2.º e 3.º períodos lectivos; 

b) Através da Prova de 
Aptidão Tecnológica (PAT) – 
para mais informações 
verifique o artigo 18.º da 
respectiva portaria e 
consequentes alterações. 

c) Através de provas de 
equivalência à frequência – 
para mais informações 
verifique o artigo 19.º da 
respectiva portaria e 
consequentes alterações. 

Artigos 16.º, 17.º, 18.º, 20.º, 
21.º e 25.º 
 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação sumativa: 

a) Integrada no processo de 
ensino-aprendizagem; 

b) Através da Prova de Aptidão 
Artística (PAA) – para mais 
informações verifique os 
artigos 21.º, 22.º, 23.º, e 24.º da 
respectiva portaria e 
consequentes alterações. 

c) Através de provas de 
equivalência à frequência – 
para mais informações 
verifique o artigo 25.º da 
respectiva portaria e 
consequentes alterações. 

 

Artigos 12.º, 13.º e 14.º 
 
- Avaliação formativa 
 
- Avaliação sumativa interna: 

A avaliação sumativa ocorre: 

-no final de cada módulo, com 
intervenção do professor e do 
aluno,  

- após a conclusão do conjunto 
de módulos de cada disciplina, 
em reunião de conselho de 
turma.  

Esta modalidade de avaliação 
incide, ainda, sobre a 
Formação em Contexto de 
Trabalho e a 
Prova de Aptidão Profissional 
(PAP) – para mais informações 
verifique os artigos 19.º, 20.º, 
21.º, 22.º, 23.º, 24.º e 25.º da 
respectiva portaria e 
consequentes alterações. 
 

Artigos 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 
15.º e 16.º 

- Avaliação formativa 
 
- Avaliação sumativa interna: 
a) Integrada no processo de 
ensino-aprendizagem e 
formalizada em reuniões do 
conselho de turma no final dos 
1º, 2º e 3º períodos lectivos;  
b) Através de provas de 
equivalência à frequência – 
para mais informações 
verifique o artigo 16.º da 
respectiva portaria e 
consequentes alterações. 
 
- Avaliação sumativa externa 
 
• 11.º ano de 
escolaridade: disciplina bienal 
estruturante iniciada no 10.º 
ano de escolaridade; 
• 12.º ano de 
escolaridade: Português; 
disciplina trienal estruturante; 
disciplina bienal estruturante 



 
 

iniciada no 11.º ano de 
escolaridade. 

Avaliação 
sumativa interna: 

 
a) Integrada no 

processo de 
ensino-

aprendizagem, e 
formalizada em 

reuniões do 
conselho de 

turma no final do 
1.º, 2.º e 3.º 

períodos lectivos 

 

Artigo 17.º 

1 - A avaliação sumativa 
interna integrada no processo 
de ensino-aprendizagem é 
formalizada em reuniões do 
conselho de turma, no final dos 
1.º, 2.º e 3.º períodos lectivos, 
tendo, no final do 3.º período, 
as seguintes finalidades:  

a) Apreciação global do 
trabalho desenvolvido pelo 
aluno e do seu aproveitamento 
ao longo do ano;  

b) Atribuição, no respectivo 
ano de escolaridade, de 
classificação de frequência ou 
de classificação final nas 
disciplinas e na FCT;  

c) Decisão, conforme os casos, 
sobre a progressão nas 
disciplinas ou transição de ano, 
bem como sobre a aprovação 
em disciplinas terminais dos 
10.º, 11.º e 12.º anos de 

Artigo 20.º 

1 - A avaliação sumativa 
interna integrada no processo 
de ensino-aprendizagem é 
formalizada em reuniões do 
conselho de turma, no final dos 
1.º, 2.º e 3.º períodos lectivos, 
tendo, no final do 3.º período, 
as seguintes finalidades:  

a) Apreciação global do 
trabalho desenvolvido pelo 
aluno e do seu aproveitamento 
ao longo do ano;  

b) Atribuição, no respectivo 
ano de escolaridade, de 
classificação de frequência ou 
de classificação final nas 
disciplinas e na FCT;  

c) Decisão, conforme os casos, 
sobre a progressão nas 
disciplinas ou transição de ano, 
bem como sobre a aprovação 
em disciplinas terminais dos 

Não é mencionada Artigo 15.º 

1 - A avaliação sumativa 
interna integrada no processo 
de ensino-aprendizagem é 
formalizada em reuniões do 
conselho de turma, no final dos 
1.º, 2.º e 3.º períodos lectivos, 
tendo, no final do 3.º período, 
as seguintes finalidades:  

a) Apreciação global do 
trabalho desenvolvido pelo 
aluno e do seu aproveitamento 
ao longo do ano;  

b) Atribuição, no respectivo 
ano de escolaridade, de 
classificação de frequência ou 
de classificação final nas 
disciplinas e na FCT;  

c) Decisão, conforme os casos, 
sobre a progressão nas 
disciplinas ou transição de ano, 
bem como sobre a aprovação 
em disciplinas terminais dos 
10.º, 11.º e 12.º anos de 



escolaridade.  

2 - A avaliação sumativa 
interna integrada no processo 
de ensino-aprendizagem é da 
responsabilidade conjunta e 
exclusiva dos professores que 
compõem o conselho de turma, 
sob critérios aprovados pelo 
conselho pedagógico de acordo 
com o disposto no n.º 1 do 
artigo 13.º  

3 - A classificação a atribuir a 
cada aluno é proposta ao 
conselho de turma pelo 
professor de cada disciplina e 
pelo(s) professor(es) 
orientador(es) da formação em 
contexto de trabalho.  

4 - A decisão quanto à 
classificação final a atribuir a 
cada aluno é da competência 
do conselho de turma, que, 
para o efeito, aprecia a 
proposta apresentada por cada 
professor, as informações que 
a suportam e a situação global 

11.º e 12.º anos de escolaridade.  

2 - A avaliação sumativa 
integrada no processo de 
ensino-aprendizagem é da 
responsabilidade conjunta e 
exclusiva dos professores que 
compõem o conselho de turma, 
sob critérios aprovados pelo 
conselho pedagógico de acordo 
com o disposto no n.º 1 do 
artigo 13.º  

3 - A classificação a atribuir a 
cada aluno é proposta ao 
conselho de turma pelo 
professor de cada disciplina e 
pelo(s) professor(es) 
orientador(es) da formação em 
contexto de trabalho.  

4 - A decisão quanto à 
classificação final a atribuir a 
cada aluno é da competência do 
conselho de turma, que, para o 
efeito, aprecia a proposta 
apresentada por cada professor, 
as informações que a suportam 
e a situação global do aluno.  

escolaridade.  

2 - A avaliação sumativa 
interna integrada no processo 
de ensino-aprendizagem é da 
responsabilidade conjunta e 
exclusiva dos professores que 
compõem o conselho de turma, 
sob critérios aprovados pelo 
conselho pedagógico de acordo 
com o disposto no n.º 1 do 
artigo 13.º  

3 - A classificação a atribuir a 
cada aluno é proposta ao 
conselho de turma pelo 
professor de cada disciplina e 
pelo(s) professor(es) 
orientador(es) da formação em 
contexto de trabalho.  

4 - A decisão quanto à 
classificação final a atribuir a 
cada aluno é da competência 
do conselho de turma, que, 
para o efeito, aprecia a 
proposta apresentada por cada 
professor, as informações que 
a suportam e a situação global 



do aluno.  

5 - Compete ao director de 
turma coordenar o processo de 
tomada de decisões relativas a 
esta forma de avaliação 
sumativa interna e garantir 
tanto a sua natureza 
globalizante como o respeito 
pelos critérios de avaliação 
referidos no n.º 1 do artigo 13.º  

 

5 - Compete ao director de 
turma coordenar o processo de 
tomada de decisões relativas a 
esta forma de avaliação 
sumativa e garantir tanto a sua 
natureza globalizante como o 
respeito pelos critérios de 
avaliação referidos no n.º 1 do 
artigo 13.º  

do aluno.  

5 - Compete ao director de 
turma coordenar o processo de 
tomada de decisões relativas a 
esta forma de avaliação 
sumativa interna e garantir 
tanto a sua natureza 
globalizante como o respeito 
pelos critérios de avaliação 
referidos no n.º 1 do artigo 13.º  

Exames  

Os alunos dos cursos 
tecnológicos não realizam 
exames finais nacionais para 
obter aprovação nas 
disciplinas. A aprovação é 
obtida com base nas 
classificações internas (alunos 
internos) ou por prova de 
equivalência à frequência 
(alunos autopropostos). 

 Em disciplina terminais nos 
10.º, 11.º e 12.º anos de 
escolaridade, é possível fazer 
melhoria de classificação 
através da realização de provas 
de equivalência à frequência às 

Os alunos dos cursos artísticos 
especializados não realizam 
exames finais nacionais para 
obter aprovação nas disciplinas. 
A aprovação é obtida com base 
nas classificações internas 
(alunos internos) ou por prova 
de equivalência à frequência 
(alunos autopropostos). 

 Em disciplinas terminais nos 
10.º, 11.º e 12.º anos de 
escolaridade, é possível fazer 
melhoria de classificação 
através da realização de provas 
de equivalência à frequência às 
disciplinas que já foram 

Os alunos dos cursos 
profissionais não realizam 
exames finais nacionais para 
obter aprovação nas 
disciplinas.  

 

Artigo 17.º 

- Podem realizar exames finais 
nacionais os alunos internos 
que, na avaliação interna da 
disciplina, a cujo exame se 
apresentam, tenham obtido 
uma classificação igual ou 
superior a 8 valores no ano 
terminal e a 10 valores na 
classificação interna final, e os 
candidatos autopropostos. 

- Só podem apresentar-se a 
exame final nacional dessa 
disciplina na 2ª fase os alunos 
que, por excesso de faltas, 



disciplinas que já foram 
concluídas no ano anterior e 
também em 2ª fase às 
disciplinas que foram 
concluídas no próprio ano. 

Assim, devem fazer exames 
finais nacionais apenas para 
ingresso ao Ensino Superior 
nas disciplinas que são pedidas 
como provas de ingresso. 

concluídas no ano anterior e 
também em 2ª fase às 
disciplinas que foram 
concluídas no próprio ano. 

Assim, devem fazer exames 
finais nacionais apenas para 
ingresso ao Ensino Superior nas 
disciplinas que são pedidas 
como provas de ingresso. 

 

perderam direito à frequência, 
anularam a matrícula em 
qualquer disciplina após o 5º 
dia do 3º período lectivo, bem 
como aqueles que, em 
resultado da avaliação 
sumativa interna realizada no 
3.º período lectivo, não 
obtenham aprovação em 
qualquer disciplina.  

- Aos alunos do 11º ano é 
autorizada a realização de 
exames finais nacionais ou 
provas de equivalência à 
frequência na 2ª fase quando 
transitam de ano não 
aprovados em uma ou duas 
disciplinas terminais ou 
quando, com a aprovação 
nesses exames ou provas, 
venham a reunir condições de 
transição para o ano de 
escolaridade seguinte.  

- Para efeitos de conclusão de 
curso, é facultada a 
apresentação a exame final 
nacional ou prova de 
equivalência à frequência na 2ª 



fase em qualquer disciplina ou 
área não disciplinar 
independentemente do ano e 
do plano de estudo a que 
pertençam. 

- Os alunos aprovados em 
disciplinas terminais do 11º ou 
do 12º ano de escolaridade, 
sujeitas a exame nacional, que 
pretendam melhorar a sua 
classificação, podem requerer, 
para esse efeito, exame final 
nacional na 2ª fase do ano em 
que concluíram a disciplina e 
em ambas as fases do ano 
escolar seguinte, apenas sendo 
considerada a nova 
classificação se for superior à 
anteriormente obtida. 

Classificação final 
das disciplinas e 

área não 
disciplinar 

Artigo 24.º 

1 - A classificação final das 
disciplinas não sujeitas a 
exame final nacional é obtida 
da seguinte forma:  

a) Nas disciplinas anuais e nas 
áreas não disciplinares, pela 
atribuição da classificação 

Artigo 30.º 

1 - A classificação final das 
disciplinas não sujeitas a exame 
final nacional é obtida da 
seguinte forma:  

a) Nas disciplinas anuais, pela 
atribuição da classificação 

Artigo 30.º 

1 - A classificação das 
disciplinas, da FCT e da PAP 
expressa-se na escala de 0 a 20 
valores.  

2 - A classificação final de 
cada disciplina obtém-se pela 
média aritmética simples, 

Artigo 21.º 

1 - A classificação final das 
disciplinas não sujeitas a 
exame final nacional e da área 
não disciplinar é obtida da 
seguinte forma:  

a) Nas disciplinas anuais e na 
área de projecto, pela 



obtida na frequência;  

b) Nas disciplinas plurianuais, 
pela média aritmética simples 
das classificações obtidas na 
frequência dos anos em que 
foram ministradas, com 
arredondamento às unidades.  

2 - (Revogado)  

3 - A classificação final em 
qualquer disciplina pode 
também obter-se pelo recurso à 
realização exclusiva de provas 
de equivalência à frequência, 
conforme os casos, nos termos 
definidos no presente diploma, 
sendo a classificação final, em 
caso de aprovação, a obtida na 
prova.  

obtida na frequência;  

b) Nas disciplinas plurianuais, 
pela média aritmética simples 
das classificações obtidas na 
frequência dos anos em que 
foram ministradas, com 
arredondamento às unidades.  

2 - (Revogado)  

3 - A classificação final em 
qualquer disciplina pode 
também obter-se pelo recurso à 
realização exclusiva de provas 
de equivalência à frequência, 
conforme os casos, nos termos 
definidos no presente diploma, 
sendo a classificação final, em 
caso de aprovação, a obtida na 
prova.  

arredondada às unidades, das 
classificações obtidas em cada 
módulo.  

 

atribuição da classificação 
obtida na frequência;  

b) Nas disciplinas plurianuais, 
pela média aritmética simples 
das classificações obtidas na 
frequência dos anos em que 
foram ministradas, com 
arredondamento às unidades.  

2 - A classificação final das 
disciplinas sujeitas a exame 
final nacional é o resultado da 
média ponderada, com 
arredondamento às unidades, 
da classificação obtida na 
avaliação interna final da 
disciplina e da classificação 
obtida em exame final, de 
acordo com a seguinte 
fórmula:  

CFD = (7CIF + 3CE)/10 

em que: 

CFD = classificação final da 
disciplina; 

CIF = classificação interna 



final, obtida pela média 
aritmética simples, com 
arredondamento às unidades, 
das classificações obtidas na 
frequência dos anos em que a 
disciplina foi ministrada;  

CE = classificação em exame 
final. 

3 - A classificação final em 
qualquer disciplina pode 
também obter-se pelo recurso à 
realização exclusiva de provas 
de equivalência à frequência 
ou exames finais nacionais, 
conforme os casos, nos termos 
definidos no presente diploma, 
sendo a classificação final, em 
caso de aprovação, a obtida na 
prova ou no exame.  

 

Classificação final 
de curso  

Artigo 25.º 

1 - A classificação final de 
curso é o resultado da 
aplicação da seguinte fórmula:  

Artigo 31.º 

1 - A classificação final de 
curso é o resultado da aplicação 
da seguinte fórmula:  

Artigo 31.º 

1 - A classificação final do 
curso obtém-se mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:  

CF = [2MCD + (0,3FCT + 

Artigo 22.º 

Classificação final de curso 

1 - A classificação final do 
curso é o resultado da média 
aritmética simples, com 



CF = (9MCD + 1PAT)/10 

em que: 

CF - classificação final de 
curso (com arredondamento às 
unidades); 

MCD - média aritmética 
simples, com arredondamento 
às unidades, da classificação 
final obtida pelo aluno em 
todas as disciplinas, Projecto 
Tecnológico e Estágio do 
respectivo curso;  

PAT - classificação obtida na 
prova de aptidão tecnológica. 

2 - A disciplina de Educação 
Moral e Religiosa não é 
considerada para efeitos de 
apuramento das classificações 
a que se refere o número 
anterior.  

CFC = (8MCD + 2PAA)/10 

em que: 

CFC - classificação final de 
curso (com arredondamento às 
unidades); 

MCD - média aritmética 
simples, com arredondamento 
às unidades, da classificação 
final obtida pelo aluno em todas 
as disciplinas e na formação em 
contexto de trabalho do 
respectivo curso;  

PAA - classificação obtida na 
prova de aptidão artística. 

2 - A disciplina de Educação 
Moral e Religiosa não é 
considerada para efeitos de 
apuramento das classificações a 
que se refere o número anterior.  

 

0,7PAP)]/3 

sendo: 

CF = classificação final do 
curso, arredondada às 
unidades; 

MCD = média aritmética 
simples das classificações 
finais de todas as disciplinas 
que integram o plano de 
estudos do curso, arredondada 
às décimas;  

FCT = classificação da 
formação em contexto de 
trabalho, arredondada às 
décimas;  

PAP = classificação da prova 
de aptidão profissional, 
arredondada às décimas. 

 

arredondamento às unidades, 
da classificação final obtida 
pelo aluno em todas as 
disciplinas e na área de 
projecto do plano de estudo do 
respectivo curso.  

2 - A disciplina de Educação 
Moral e Religiosa não é 
considerada para efeitos de 
apuramento da classificação a 
que se refere o número 
anterior.  

 

Aprovação 
Transição 
Progressão 

Artigo 23.º  

1 - A aprovação do aluno em 
cada disciplina, no projecto 

Artigo 26.º  

1 - A aprovação do aluno em 
cada disciplina, no projecto 

Artigo 28.º 

1 - A progressão nas 
disciplinas depende da 

Artigo 23.º  

1 - A aprovação do aluno em 
cada disciplina, no projecto 



tecnológico, no estágio e na 
PAT depende da obtenção de 
uma classificação final igual 
ou superior a 10 valores.  

… 

3 - A transição do aluno para o 
ano de escolaridade seguinte 
verifica-se sempre que a 
classificação anual de 
frequência ou final de 
disciplina, consoante os casos, 
não seja inferior a 10 valores a 
mais de duas disciplinas 

… 

6 - Os alunos que transitam 
para o ano seguinte com 
classificações inferiores a 10 
valores em uma ou duas 
disciplinas, nos termos do nº 3, 
progridem nesta(s) 
disciplina(s) desde que a(s) 
classificação(ões) obtida(s) 
não seja(m) inferior(es) a 8 
valores, sem prejuízo do 
disposto no número seguinte.  

tecnológico, no estágio e na 
PAT depende da obtenção de 
uma classificação final igual ou 
superior a 10 valores.  

… 

3 - A transição do aluno para o 
ano de escolaridade seguinte 
verifica-se sempre que a 
classificação anual de 
frequência ou final de 
disciplina, consoante os casos, 
não seja inferior a 10 valores a 
mais de duas disciplinas 

… 

6 - Os alunos que transitam 
para o ano seguinte com 
classificações inferiores a 10 
valores em uma ou duas 
disciplinas, nos termos do nº 3, 
progridem nesta(s) disciplina(s) 
desde que a(s) 
classificação(ões) obtida(s) não 
seja(m) inferior(es) a 8 valores, 
sem prejuízo do disposto no 
número seguinte.  

obtenção em cada um dos 
respectivos módulos de uma 
classificação igual ou superior 
a 10 valores.  

2 - No âmbito da sua 
autonomia pedagógica, a 
escola define as modalidades 
especiais de progressão 
modular, nomeadamente 
quando, por motivos não 
imputáveis à escola, o aluno 
não cumpriu, nos prazos 
previamente definidos, os 
objectivos de aprendizagem 
previstos.  

3 - A progressão é sinalizada 
nos momentos e nos termos 
previstos no presente diploma 
e, nas situações não previstas, 
de acordo com o estabelecido 
no regulamento interno da 
escola.  

 

 

tecnológico, no estágio e na 
PAT depende da obtenção de 
uma classificação final igual 
ou superior a 10 valores.  

… 

3 - A transição do aluno para o 
ano de escolaridade seguinte 
verifica-se sempre que a 
classificação anual de 
frequência ou final de 
disciplina, consoante os casos, 
não seja inferior a 10 valores a 
mais de duas disciplinas 

… 

6 - Os alunos que transitam 
para o ano seguinte com 
classificações inferiores a 10 
valores em uma ou duas 
disciplinas, nos termos do nº 3, 
progridem nesta(s) 
disciplina(s) desde que a(s) 
classificação(ões) obtida(s) 
não seja(m) inferior(es) a 8 
valores, sem prejuízo do 
disposto no número seguinte.  



7 - Os alunos não progridem 
em disciplinas em que tenham 
obtido classificação inferior a 
10 valores em dois anos 
curriculares consecutivos.  

...  

9 - Para os efeitos previstos no 
nº 3, não é considerada a 
disciplina de Educação Moral 
e Religiosa, desde que 
frequentada com assiduidade.  

… 

 

7 - Os alunos não progridem em 
disciplinas em que tenham 
obtido classificação inferior a 
10 valores em dois anos 
curriculares consecutivos.  

...  

9 - Para os efeitos previstos no 
nº 3, não é considerada a 
disciplina de Educação Moral e 
Religiosa, desde que 
frequentada com assiduidade. 

…     

7 - Os alunos não progridem 
em disciplinas em que tenham 
obtido classificação inferior a 
10 valores em dois anos 
curriculares consecutivos.  

...  

9 - Para os efeitos previstos no 
nº 3, não é considerada a 
disciplina de Educação Moral 
e Religiosa, desde que 
frequentada com assiduidade.  

… 

 
Situações 

especiais de 
avaliação  

Verifique, por favor, o artigo 
32.º 

Verifique, por favor, o artigo 
38.º 

Não é mencionado  Verifique, por favor, o artigo 
29.º 

 
 
 
 
 
 
 
 



XI. Número e data das Informações-Proposta redigidas no decorrer do estágio 
 

Designação da actividade Designação do estabelecimento de ensino 
Número da 

Informação-Proposta 

Data da 

Informação-Proposta 

3. Controlo da organização do 
ano lectivo da amostra de 

escolas da área de jurisdição 
da DRELVT 

 

 

S1 
305 05/12/07 

S2 
325 18/12/07 

S3 
291 29/11/07 

S4 
323 18/12/07 

S5 
290 29/11/07 

S6 
303 05/12/07 

S7 
293 29/11/07 

S8 
324 18/12/07 

S9 
289 29/11/07 

O1 
307 05/12/07 

O2 
1 08/01/08 



O3 
2 08/01/08 

O4 
326 18/12/07 

O5 
322 18/12/07 

O6 
26 16/01/08 

O7 
19 14/01/08 

O8 
55 12/02/08 

O9 
28 17/01/08 

O10 
25 16/01/08 

O11 
327 20/12/07 

O12 
27 17/01/08 

O13 
292 29/11/07 

O14 
3 08/01/08 

O15 
36 28/01/08 

O16 
17 14/01/08 



O17 
30 24/01/08 

O18 
306 05/12/07 

O19 
294 29/11/07 

O20 
47 01/02/08 

O21 
39 29/01/08 

O22 
20 14/01/08 

O23 
34 28/01/08 

O24 
31 24/01/08 

O25 
33 24/01/08 

O26 
321 18/12/07 

O27 
14 11/01/08 

O28 
16 11/01/08 

O29 
35 28/01/08 

O30 
5 08/01/08 



O31 
4 08/01/08 

O32 
57 19/02/08 

O33 
18 14/01/08 

O34 
21 14/01/08 

O35 
7 08/01/08 

O36 
46 01/02/08 

O37 
37 28/01/08 

O38 
32 24/01/08 

O39 
6 08/01/08 

O40 
22 14/01/08 

O41 
24 16/01/08 

O42 
308 05/12/07 

O43 
295 29/11/07 

O44 
29 24/01/08 



O45 
304 05/12/07 

O46 

38 

45 

29/01/08 

01/02/08 

O47 
15 18/01/08 

SD1 
296 29/11/07 

 
 
 

   

 
Designação da actividade 

Designação do assunto da Informação-Proposta 
Número da 

Informação-Proposta 

Data da 

Informação-Proposta 

4. Preparação do processo 
relativo às Provas de Aferição 
e dos Exames Finais Nacionais 

 

Deslocação dos alunos da escola A1 para a A2, com o 
intuito de realizar exames finais nacionais/exames de 
equivalência à frequência/exames a nível de escola 
equivalentes a exames finais nacionais, por motivo das 
obras que irão decorrer na A1 

79 27/03/08 

Deslocação dos alunos da escola A3 para a A4, com o 
intuito de realizar exames finais nacionais/exames de 
equivalência à frequência/exames a nível de escola 
equivalentes a exames finais nacionais, por motivo das 
obras que irão decorrer na A3 

80 27/03/08 



 
 

Deslocação dos alunos da escola A5 para a A6, com o 
intuito de realizar exames finais nacionais/exames de 
equivalência à frequência/exames a nível de escola 
equivalentes a exames finais nacionais, por motivo das 
obras que irão decorrer na A5 

81 31/03/08 

Dotação orçamental e equipamento das escolas–sede das 
Unidades de Aferição 

77 27/03/08 

Dotação orçamental e equipamento das escolas–sede de 
agrupamento e da Delegação Regional de Lisboa e Vale 
Do Tejo 

82 31/03/08 

Solicitação de aluguer de auditório para a realização de 
duas reuniões, com o intuito de esclarecer quais os 
procedimentos a adoptar na aplicação, quer das Provas de 
Aferição de 4º e 6º anos de escolaridade, quer dos Exames 
Nacionais de 9º ano e do Ensino Secundário, a pedido do 
Júri Nacional de Exames 

78 27/03/08 



 
Designação da actividade 

Designação do assunto da Informação-Proposta 
Número da 

Informação-Proposta 

Data da 

Informação-Proposta 

5. Preparação do processo de 
constituição de turmas de 
Percursos Curriculares 

Alternativos (PCA), ao abrigo 
do Despacho Normativo n.º 

1/2006, de 06 de Janeiro 

 

Elementos a considerar na análise das candidaturas à 
constituição de turmas com percursos curriculares 
alternativos, ao abrigo do Despacho Normativo n.º 
1/2006, 18.01 

53 27/05/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 - A7 

54 29/05/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A8 

153 19/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A9 

154 19/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A10 

155 20/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A11 

156 20/06/08 



Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A12 

169 20/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A13 

171 20/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A14 

177 24/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A15 

178 25/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A16 

179 25/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A17 

180 25/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A18 

181 25/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
182 25/06/08 



curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A19 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A20 

184 26/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A21 

185 26/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A22 

186 26/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A23 

187 26/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A24 

194 27/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A25 

195 27/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 

196 27/06/08 



Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A26 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A27 

197 27/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A28 

198 27/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A29 

199 27/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A30 

200 27/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A31 

201 27/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A32 

202 27/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A33 

108 16/06/08 



Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A34 

122 19/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A35 

123 19/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A36 

173 23/06/08 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A37 

175 24/03/06 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A38 

176 24/03/06 

Autorização do funcionamento de turmas com percursos 
curriculares alternativos, ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 1/2006, 18.01 – A39 

181 25/03/06 
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XII.    Educação Pré-Escolar – Proposta de resolução de problemas identificados a 
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Controlo da organização do ano lectivo da amostra de escolas da área de jurisdição 

da DRELVT 

 

XIII. Registo das desconformidades averiguadas e reportadas pela IGE na amostra 

das escolas seleccionadas na área de jurisdição da DRELVT 

 

XIV.  Mapa para consulta do último destino do processo 

 

XV.  Mapa para consulta do último destino do processo com tópicos de análise 

 

XVI. Mapa para consulta de Informações-Proposta para Despacho e de Ofícios 

enviados 

 

XVII. Mapa para consulta de Informações-Proposta/Despachos/Ofícios 

 

XVIII. Mapa para consulta de Informações-Proposta/Despachos/Ofícios com a data 

de recepção da Ficha de Desconformidade 

 

XIX.  Mapa para confirmação de documentos 

 

XX.  Gestão de Documentos 



XIII. Registo das desconformidades averiguadas e reportadas pela IGE na amostra das escolas seleccionadas na área de jurisdição da 

DRELVT125 

 

Designação da 
escola 

Data Desconformidade(s) observada(s) Enquadramento Legal em incumprimento  Observações 

 
Mês de Setembro 

 
S1 20 de 

Setembro de 
2007 

- Verificou-se nos horários dos alunos as seguintes situações:  
* 5 blocos no mesmo dia (às quintas-feiras) no horário do 6.ºG 
* Disciplinas em dias consecutivos – Matemática nas turmas do 5.ºB, 
5.ºG, 6.ºB, 7.ºA, 7.ºD, 8.ºB, 9.ºB e 9.ºD; Educação Física do 5.ºC; 
Português nas turmas do 5.ºG, 7.ºA e 9.ºA;Geografia do 8.ºB; 
HGP/História nas turmas do 6.ºA, 6,ºB, 6.ºF e 9.ºB 
* Bloco de 45minutos isolado – Inglês no 6.ºD; HGP no 6.ºF; 
Português no 7.ºC; Ed. Física no 7.ºD 
* Disciplina sempre no final do turno – Português no 7.ºA, Matemática 
nas turmas do 8.º B e do 9.ºB; 
 
- À data da intervenção, o professor A, de EMRC e pertencente ao 

Quadro da Escola, não tinha serviço lectivo, sendo, por isso 
mesmo, horário zero. Foi justificada a sua permanência na escola 
com o facto do aplicativo para declarar horário zero não prever o 
GR 290 (EMRC). Neste sentido, o Presidente do Conselho 
Executivo contactou a DGRHE que lhe deu instruções para que o 
docente se mantivesse na escola. Mais se informa que o Presidente 
do Conselho Executivo previa para esse docente a atribuição de 
um horário de Português de uma docente com atestado médico 
dado que possui habilitações para o leccionar. 

 

- As situações enunciadas no primeiro tópico 
contrariam as recomendações do 
Departamento da Educação Básica relativas à 
Reorganização do Ensino Básico, 
nomeadamente “... por regra, no horário de 
cada turma, não se ultrapasse o equivalente a 4 
blocos num mesmo dia e se atenda à natureza 
dominante dos tipos de actividades em que os 
alunos estarão envolvidos várias horas 
seguidas ...” (pág. 67) 

 

 

S2 24 de 
Setembro de 
2007 

- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
 

- Incumprimento do ponto 5.1 do Despacho n.º. 
14026/2007, de 3 de Julho alterado pela 
rectificação n.º 1258/07, de 13 de Agosto; 

 
 
 
 

- Os critérios pedagógicos 
definidos foram 
aprovados em Conselho 
Executivo, contudo não 
constam no Projecto 
Educativo de 
Agrupamento; 

                                                 
125 É importante destacar que a tabela em questão foi alterada de modo a permitir o anonimato dos dados inseridos e das respectivas escolas. 



 
- Há 1 Jardim-de-infância que não assegura o funcionamento das 

actividades educativas até às 17.30h; 
 
 
 
- Existem 3 escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico não asseguram o 

funcionamento até às 17.30h; 
 
 
 
 
 
- Existem 14 turmas do 2.º Ciclo do EB com intervalo para almoço 

inferior a 1hora, quando o estabelecimento tem refeitório escolar; 
 
 
 
 
 
- Há 1 turma do 2.º Ciclo do EB com aulas de Educação Física que 

não respeita o intervalo de 1hora depois de findo o período 
definido para o almoço; 

 
 
- Existem 9 turmas do 3.º Ciclo do EB com intervalo para almoço 

inferior a 1hora, quando o estabelecimento tem refeitório escolar; 
 
 
 
- Identificou-se nos horários dos alunos as seguintes situações:  
* Disciplinas em dias consecutivos – Matemática na turma J do 6.º 
ano, Língua Portuguesa na turma D do 6.º ano, Matemática na turma D 
do 7.º ano, Português e Matemática na turma A do 9.º ano e 
Matemática na turma B do 9.º ano. 
* Disciplinas em dias consecutivos e em turno contrário àquele em que 
a turma costuma desenvolver as actividades – 6.º E e H em Língua 
Portuguesa 
* A turma B do 7.º ano apresenta as duas Línguas Estrangeiras em 
tempos consecutivos 
 
- A docente B, grupo 300, está contratada para 18h, mas a 

 
- Incoerência com o referido no ponto 5 do 

Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho; 
 
 
 
- Em desconformidade com o ponto 5 do 

Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho; 
 
 
 
 
 
- Em discordância com o disposto no n.º4.3 do 

Despacho n.º 14026/2007, de 3 de Julho, 
alterado pela Rectificação n.º 1258/2007, de 
13 de Agosto; 

 
 
 
- Desconformidade com prescrito no n.º4.4 do 

Despacho n.º 14026/2007, de 3 de Julho, 
alterado pela Rectificação n.º 1258/2007, de 
13 de Agosto; 

 
- Contraria o enunciado no n.º 4.3 do Despacho 

n.º 14026/2007, de 3 de Julho, alterado pela 
Rectificação n.º 1258/2007, de 13 de Agosto; 

 
 
- As situações destacadas contrariam as 

recomendações do Departamento da Educação 
Básica relativas à Reorganização do Ensino 
Básico no que refere: “... por regra, no horário 
de cada turma, não se ultrapasse o equivalente 
a 4 blocos num mesmo dia e se atenda à 
natureza dominante dos tipos de actividades 
em que os alunos estarão envolvidos várias 
horas seguidas ...” (pág. 67) 

 
 

 
- Apesar do enunciado é 

assegurada a componente 
de apoio à família a 14 
crianças; 

 
- As escolas do 1.º Ciclo 

não asseguram o 
funcionamento até às 
17.30h dado que se 
encontram a funcionar 
em regime duplo; 

 
- As turmas do 5.º ano (A, 

B, C, D, G e H) e do 6.º 
ano (A, B, C, D, E, F, G, 
e H) têm um intervalo 
para almoço de 55 
minutos; 

 
- A turma em questão é o 

6.ºB;  
 
 
 
- Todas as turmas do 3.º 

ciclo têm um intervalo 
para almoço de 55 
minutos; 

 
 



professora C, grupo 200, tem 3h de insuficiência. O Conselho 
Executivo alegou dificuldade na resolução da situação, tendo em 
conta a carga curricular da disciplina de Português do 2.º Ciclo (4 
tempos semanais); 

 
- Há 27 turmas e 30h docentes em EMRC. São 21 turmas com 

EMRC + 6h de Área de Projecto + 1h de Formação Cívica + 2h de 
currículos alternativos  = 30h. As disciplinas e áreas envolvidas, 
para além de EMRC, não estão a ser leccionadas por professores 
que cumpram obrigatoriamente o estipulado no art.º 3º do ECD, 
em virtude das condições específicas da sua contratação. Ao facto 
acresce que foi feito um contrato sem submissão a concurso 
público, pois os professores de EMRC não se submetem às regras 
normais, pela especificidade das suas funções. 

 
S3 26 de 

Setembro de 
2007 

- A carga horária da disciplina de Inglês nas turmas do 5.º e 8.º ano 
foi organizada em 3 blocos de 45 minutos. 

- Esta situação é incoerente com o previsto no 
Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, 
rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 
4 – A/2001, de 28 de Fevereiro e alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro, 
bem como as orientações constantes do 
documento “Reorganização Curricular do 
Ensino Básico” – pág. 66 – DEB. 

 

 

S4 26 de 
Setembro de 
2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo;  

 
 
 
 
- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
 
- Um dos grupos do JI da Costa da Caparica com 20 crianças tem 3 

com NEE;  
 
 
 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto;  

 
 
- Divergência com o preceituado no ponto 5.1 

do Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 
 
 
- Em desconformidade com nºs 1 e 2 do artigo 

9.º do DL 319/91, de 23 de Agosto; 
 
 
 

- À data da intervenção o 
Conselho Executivo não 
submeteu o Plano de 
Ocupação dos Tempos 
Escolares à DRELVT; 

 
- Os critérios pedagógicos 

aprovados em Conselho 
Pedagógico constam no 
Projecto Curricular e não 
no Projecto Educativo de 
Agrupamento; 

 
- Porém, uma das crianças 

teve de ser integrada em 
Agosto de 2007 por 
inexistência de sala de 
multideficiência e 



 
 
 
- Aferiu-se a existência de 7 turmas do 1.º Ciclo com mais de 24 

alunos (5 turmas com 25 alunos e 2 turmas com 26 alunos); 
 
 
 
 
 
 
- Existência de 7 turmas do 1.º Ciclo com mais de 20 alunos que 

integram, cada uma delas, 1 aluno com NEE (5 turmas com 21 
alunos e 2 turmas com 22 alunos); 

 
 
 
 
 
 
- Conferiu-se a existência de 4 turmas do 2.º ciclo com mais de 28 

alunos; 
 
 
 
- Existem 2 horários docentes indevidamente ocupados por 

requisição indevida da escola (10horas). Na distribuição do 
serviço docente não se concentrou, em um horário, a insuficiência 
de tempos lectivos nos seguintes grupos: 

* Grupo 220 – 3 semanários- horários com 1 hora de insuficiência de 
tempos lectivos cada, 1 semanário- horário com 2h de insuficiência de 
tempos lectivos e 1 semanário- horário de 13 horas de insuficiência de 
tempos lectivos. Acresce que, para este grupo de recrutamento foram 
solicitados 2 semanários- horários, um de 18h e outro de 9h, num total 
de 27h. Assim, poderia ter sido requisitado apenas um semanário- 
horário de 22h = 27-5 (correspondente aos 4 semanários- horários com 
insuficiências);  
* Grupo 240 – 2 semanários- horários com 1h de insuficiência de 
tempos lectivos cada e 1 semanário- horário com 4h de insuficiência 
de tempos lectivos; 
* Grupo 300 – 4 semanários- horários com 1h de insuficiência de 
tempos lectivos cada (um deles resultante da docente D do QZP 

 
 
 
- Esta situação contraria o disposto no ponto 5.2 

do Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 
 
 
 
- Em discordância com o determinado no ponto 

5.4 do Despacho n.º 14026/2007, de 3 de 
Julho alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 
13 de Agosto; 

 
 
 
 
 
- Esta situação contraria o legislado no ponto 

5.3 do Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de 
Julho alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 
13 de Agosto; 

 
- Em desconformidade com o estipulado no 

ponto 5.2 da Circular 23/DGAE/2003, de 14 
de Julho. 

sinalizada pela equipa de 
intervenção precoce; 

 
- A situação em questão 

foi justificada com o 
aumento/chegada de 
alunos de países de 
diferentes nacionalidades 
que residem junto da 
escola; 

 
- A situação foi justificada 

pela colocação de 3 
alunos, cujas deficiências 
foram identificadas em 
anos anteriores, pela 
DRELVT. Os mesmos 
permanecem nas suas 
turmas; 

 
- A situação foi justificada 

com a colocação de 
alunos pela DRELVT; 

 
 
- No âmbito da 1ªfase 

desta actividade de OAL, 
em 31 de Julho de 2007, 
foi solicitado à Escola, 
na respectiva ficha de 
análise, refazer a 
distribuição do serviço 
docente de modo a 
resolver algumas das 
situações de horários 
com insuficiência de 
tempos lectivos para os 
grupos de recrutamento 
220 e 240.  

 
 



colocada para um semanário- horário de 18h) e 1 semanário- horário 
com 2h de insuficiência de tempos lectivos. Assim, poderia ter sido 
solicitado um semanário- horário de 13h (18-5). 
 

S5 26 de 
Setembro de 
2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo.  

 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto. 

 

- O Plano anual de 
ocupação dos tempos 
escolares foi enviado à 
DRELVT pelo ofício n.º 
1343/2007, datado de 21 
de Setembro de 2007. 
Por sua vez, o primeiro 
dia de aulas teve lugar 
em 13 de Setembro de 
2007.  

 
S6 27 de 

Setembro de 
2007 

- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
- A Vice-Presidente não tem componente lectiva atribuída 

(fundamentação: DL n.º 355-A/98, de 13 de Novembro). Tem 14h 
de CE e 8h de artigo 79.º. Completa as 35h com trabalho a nível 
do Estabelecimento.  
Face ao critério de distribuição de serviço adoptado, a atribuição 
de componente lectiva a essa docente implicava horas 
extraordinárias nesse horário e insuficiência noutro.  

 

- Discordância com o preceituado no ponto 5.1 
do Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 

 

S7 27 de 
Setembro de 
2007 

- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo. - Incumprimento com o referido no ponto 5.1 
do Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto. 

 

- Os critérios pedagógicos 
para a constituição de 
turmas não constam no 
Projecto Educativo do 
Agrupamento. 

 
S8 28 de 

Setembro de 
2007 

- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
 
- Existem 3 Jardins-de-infância que não asseguram o 

funcionamento das actividades educativas até às 17.30h; 

- Incumprimento com o referido no ponto 5.1 
do Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 

 
- Desconformidade relativamente ao ponto 5 do 

- Os critérios pedagógicos 
aprovados em Conselho 
Pedagógico constam no 
Projecto Curricular e não 
no Projecto Educativo de 
Agrupamento; 

 
 
 



 
- Existem 3 escolas do 1.º ciclo que não asseguram o 

funcionamento até às 17.30h; 
 
 
- Há 1 escola que não oferece Apoio ao Estudo aos seus alunos; 
 
 
 
 
- Há 1 turma do 3.º Ciclo do EB com aulas de Educação Física que 

não respeita o intervalo de 1hora depois de findo o período 
definido para o almoço no horário do respectivo grupo/turma; 

 
 
 
 
 
- Verificou-se nos horários dos alunos as situações seguintes:  
* Disciplinas em dias consecutivos – Matemática nas turmas A e B do 
5.º ano, turma H do 6.º ano, turmas B e C do 7.º ano, turmas B, D, E e 
F do 8.º ano e turma F do 9.º ano; EVT nas turmas D e E do 5.º ano, 
turma G do 6.º ano; HGP nas turmas H do 5.º ano, G e D do 6.º ano; 
Inglês nas turmas C, E e F do 6.º ano, Português nas turmas F do 6.º e 
7.º anos e turma B do 8.º ano; Francês na turma H do 7.º ano e 
Geografia na turma F do 8.º ano e B do 9.º ano; 
* A mesma disciplina sempre aos últimos tempos (final do turno) – 
Português na turma H do 7.º ano, na turma E do 8.º ano e na turma B 
do 9.º ano e Matemática na turma A do 9.º ano; 
 
- Identificou-se a existência de 3 turmas do 1.º ciclo com mais de 20 

alunos que integram, cada uma delas, 1 ou 2 alunos com NEE (2 
turmas com 21 alunos, uma do 2.º ano e outra do 4.º ano, e 1 
turma com 22 alunos do 4.º ano);  

 
- Verificou-se a existência de 3 turmas do 1.º ciclo que integram, 

cada uma delas 3 alunos com NEE (1 turma do 3.ºano, 1 turma do 
4.º ano e 1 turma com 2.º, 3.º e 4.º anos). 

 
 

Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho; 
 
- Divergência no que concerne o ponto 5 do 

Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho; 
 
- Esta situação contraria o n.º10 do Despacho 

n.º12591/2006, de 16 de Junho; 
 
 
 
- Em discordância com o disposto no n.º4.4 do 

Despacho n.º 14026/2007, de 3 de Julho, 
alterado pela Rectificação n.º 1258/2007, de 
13 de Agosto; 

 
 
 
 
- As situações referidas desrespeitam as 

recomendações do Departamento da Educação 
Básica relativas à Reorganização do Ensino 
Básico expressa na seguinte citação: “... por 
regra, no horário de cada turma, não se 
ultrapasse o equivalente a 4 blocos num 
mesmo dia e se atenda à natureza dominante 
dos tipos de actividades em que os alunos 
estarão envolvidos várias horas seguidas ...” 
(pág. 67) 

 
 
- Contraria o disposto no ponto 5.4 do 

Despacho n.º 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 
- Contraria o disposto no ponto 5.4 do 

Despacho n.º 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto. 

 

 
- As 3 escolas em questão 

funcionam em regime 
duplo; 

 
- A escola do 1.º Ciclo não 

oferece Apoio ao Estudo 
aos seus 306 alunos por 
falta de instalações; 

 
- A turma B do 7.º ano não 

tem 1h (5ªfeira) depois 
de findo o período 
definido para o almoço 
no horário do respectivo 
grupo/turma, tendo aula 
de Educação Física; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- As situações foram 

justificadas e 
comunicadas à 
DRELVT; 

 
- As situações foram 

justificadas e 
comunicadas à 
DRELVT. 

 
S9 28 de 

Setembro de 
- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 

primeiro dia de aulas do ano lectivo;  
- Divergência com o ponto 12 do Art.º 12.º do 

Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
- O Plano Anual de 

ocupação plena dos 



2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
- As professoras E (Grupo 520) e F (Grupo 620) possuem, nos 

respectivos horários, mais dois tempos de redução;  
 
- Os professores de EMRC, ambos contratados, são DT, 

leccionando, portanto, Educação Cívica. Todos os alunos das 
turmas de que são directores estão matriculados em EMRC. Para 
além do referido um dos professores lecciona TIC. 

 

alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto;  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Desconformidade com o ponto 5.1 do 

Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 
 
- Incumprimento do disposto no n.º1 do art.º 79º 

do “ECD”; 
 

tempos escolares foi 
enviado à DRELVT pelo 
ofício n.º 928, datado de 
26-09-2007. 
O início do ano escolar 
para os 1.º e 5.º anos teve 
lugar em 14-09-2007. Os 
restantes anos em 
17.09.2007; 
 

- Os critérios pedagógicos 
não constam no Projecto 
Educativo, encontrando-
se este processo em 
revisão; 

 

 
Mês de Outubro 

 
O1 2 de Outubro 

de 2007 
- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 

primeiro dia de aulas do ano lectivo;  
 
 
 
- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo;  
 
 
 
 
 
- Identificou-se nos horários dos alunos, das seguintes turmas, a 

existência de 4,5 blocos no mesmo dia: 
* A e M do 5.º ano, A, C, D, E, F, H, L e M do 6.º ano, A e E do 7.º 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto;  

 
- Desconformidade com o ponto 5.1 do 

Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 
 
- Contraria as recomendações do Departamento 

da Educação Básica relativas à Reorganização 
do Ensino Básico: “... por regra, no horário de 

- O envio do mesmo 
verificou-se em 28 de 
Setembro de 2007; 

 
 
- Os critérios pedagógicos 

aprovados em Conselho 
Pedagógico não constam 
no Projecto Educativo de 
Agrupamento; 

 
 
 



ano, A, B, C e D do 8.º ano e B, C e D do 9.º ano. 
 
- Conferiu-se que a turma E do 9.º ano apresenta 5 blocos no 

mesmo dia. 

cada turma, não se ultrapasse o equivalente a 4 
blocos num mesmo dia e se atenda à natureza 
dominante dos tipos de actividades em que os 
alunos estarão envolvidos várias horas 
seguidas ...” (pág. 67) 

 
O2 3 de Outubro 

de 2007 
- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 

primeiro dia de aulas do ano lectivo;  
 
 
 
 
 
 
- O Projecto educativo está em processo de reformulação; 
 
- A disciplina de Físico-Química lançada nos horários dos alunos 

em dias consecutivos: a turma do 7.º 1 à 2ª e 3ª feiras; a turma do 
7.º 3 à 4ª e 5ª feiras; a turma do 7.º 5 à 2ª e 3ª feiras e a turma do 
9.º 2 à 5ª e 6ª feiras; 

 
 
- O apoio educativo é ministrado durante o intervalo de almoço aos 

alunos das seguintes turmas: 10.3, 10.8 e 11.1.  
Nesse período as turmas 10.3 e 10.6 também têm destinado, nos 
respectivos horários, a disciplina de EMRC.  

 

- Incoerência com o ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto;  

 
 
 
 
 
 
- Estes factos divergem do determinado na 

alínea b), n.º3, capítulo I do documento 
intitulado “Organização do Ano Lectivo 
2006/07 – Algumas Notas” constante no site 
do ME; 

 
 

 

- O início da actividade 
escolar teve lugar em 14-
09-07 e o plano anual de 
ocupação plena dos 
tempos escolares foi 
enviado à DRELVT pelo 
ofício n.º 853, datado de 
03-10-07.  
 

O3 3 de Outubro 
de 2007 

- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Existem 5 turmas com aulas de Educação Física que não 

respeitaram o intervalo de 1hora depois de findo o período 
definido para o almoço no horário do respectivo grupo/turma;  

 
 
 

- Desconformidade com o ponto 5.1 do 
Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 
 
 
 
 
- Incumprimento do preceituado no ponto 4.4 

do Despacho n.º14026/2007, de 3 de Julho; 
 
 
 
 

- Os critérios pedagógicos 
definidos para a 
constituição das turmas, 
aprovados no Conselho 
Pedagógico na reunião 
de 09-07-2007, não 
constam no Projecto 
Educativo;  

 
- As turmas 5.ºB (2ªf), 

5.ºC (3ªf), 6.ºB (5ªf), 6.ºC 
(6ªf) têm hora de almoço 
das 13h20 às 14h20 e, 
nesses dias, iniciam EF 
às 15h15; a turma do 



 
 
 
 
 
- As turmas 6.ºG (2ª e 3ªf) e 6.ºH (5ª e 6ªf) têm EF em dias 

consecutivos; 
 
- Nas turmas do 5.ºano de escolaridade, o segmento de 45 minutos 

“a decidir pela escola” foi atribuído à área curricular disciplinar de 
Línguas e Estudos Sociais; 

 
 
 
 
- Na turma do 5.ºano, um dos blocos de 90 minutos da disciplina de 

Matemática está lançado nos respectivos horários em dois 
segmentos de 45 minutos separados. Na turma do 6.ºano, um dos 
blocos de 90 minutos da disciplina de Língua Portuguesa está 
lançado nos respectivos horários em dois segmentos de 45 
minutos separados; 

 
- Existem 4 turmas do 3.º ciclo com aulas de EF que não 

respeitaram o intervalo de 1hora depois de findo o período 
definido para o almoço no horário do respectivo grupo/turma; 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Outras situações detectadas: 
* EF em dias seguidos: 9.ºA (5ª e 6ªf) 
* Línguas estrangeiras em tempos consecutivos: 7.ºB (4ªf) e 7.ºC (2ªf) 
* Línguas estrangeiras em dias consecutivos: 7.ºB (Fr à 4ª e 5ªf), 8.ºB 
(Fr à 5ª e 6ªf) e ), 8.ºC (Ing à 4ª e 5ªf); 
 
- Aferiu-se a existência de turmas que não cumprem o princípio do 

equilíbrio previsto no documento do ME, datado de 29-06-2006, 
com orientações para a elaboração de horários (turmas com horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Esta situação contraria a matriz curricular 

definida pelo Anexo II do DL n.º6/2001, 
alterado pelo DL n.º209/2002, uma vez que, 
nos termos do referido Anexo, tal segmento de 
45 minutos pertence ao grupo de “formação 
pessoal e social”; 

 
- Esta situação contraria a matriz curricular 

definida pelo Anexo II ao DL n.º6/2001, 
alterado pelo DL n.º209/2002; 

 
 
 
 
- Incumprimento do preceituado no ponto 4.4 

do Despacho n.º14026/2007, de 3 de Julho; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estas situações não cumprem o preceituado na 

alínea b) do n.º3 do ponto 1 do documento do 
ME, datado de 29-06-2006, com orientações 
para a elaboração de horários; 

 
 
 
 
 

5.ºA (5ªf) tem hora de 
almoço das 12hh35 às 
13h35 e inicia EF às 
14h20; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A escola não propôs, 

superiormente qualquer  
organização diferente da 
legalmente prevista; 

 
 
 
- As turmas 7.ºC (2ªf) e 

8.ºA (2ªf) têm hora de 
almoço das 13h20 às 
14h20 e, nesses dias, 
iniciam EF às 15h15;  as 
turmas do 8.ºB (3ªf) e 
9.ºA (6ªf) têm hora de 
almoço das 12hh00 às 
13h00 e inicia EF às 
13h35; 

 
 
 
 
 
 
 
- Na “ficha de 

comunicação de 
situações de 



diferentes para início e termo das actividades lectivas; turmas 
onde não se percebe se o horário é predominantemente de manhã 
ou de tarde);  

 
- Nas turmas do 8.º ano de escolaridade, o segmento de 45 minutos 

“a decidir pela escola” previsto no Anexo III ao DL n.º6/2001, 
alterado pelo DL n.º209/2002, foi atribuído à área curricular 
disciplinar de Línguas Estrangeiras; 

 
 
 
- Sete turmas do 2.ºciclo têm, num dos dias da semana, 4,5blocos 

marcados no respectivo horário: 5.ºC (3ªf), 5.ºD (3ªf), 5.ºG (2ªf), 
6.ºB (6ªf), 6.ºC (6ªf), 6.ºD (6ªf), 6.ºG (3ªf); 

- Dez turmas do 3.ºciclo têm, num dos dias da semana, 4,5 blocos 
marcados no respectivo horário: 7.ºA (3ªf), 7.ºC (5ªf), 8.ºA (6ªf), 
8.ºB (6ªf), 8.ºC (6ªf), 8.ºD (6ªf), 8.ºE (6ªf), 9.ºA (5ªF), 9.ºB (5ªF), 
9.ºC (5ªF). A existência de 4,5 blocos num dos dias da semana 
corresponde ao dia em que se encontra lançada a disciplina de 
EMRC. Ou seja, os alunos que não frequentam EMRC têm 4 
blocos. Os que frequentam têm 4,5 blocos; 

 
- Foram distribuídas 61horas da componente lectiva pelos 

professores para efeitos de apoio educativo, 51 horas ao abrigo do 
disposto no n.º2 do art.3.º do Despacho n.º17860/2007 e 10horas 
ao abrigo do crédito horário da escola. Estas já se encontram 
registadas nos horários dos docentes e no plano. Porém, os apoios 
apenas tiveram início no dia 1 de Outubro. Como essas horas 
pertencem, de facto, à componente lectiva, os apoios deveriam ter 
começado aquando do início do ano lectivo, até porque os grupos 
de alunos a apoiar já se encontram definidos desde o final do ano 
lectivo transacto; 

 
- Relativamente às situações detectadas na intervenção OAL 

2007/2008 (1ªfase), verifica-se que as situações identificadas nos 
pontos 1 e 3 da página 5 - “Descrição das situações que requerem 
correcção obrigatória por parte do CE” estão corrigidas à data da 
intervenção. A situação 2 mantém-se, ou seja, os critérios 
pedagógicos de constituição de turmas não constam do PE.  
Quanto à situação 4 verifica-se que de acordo com o número de 
alunos inscritos por ano na disciplina de EMRC, poderia ter sido 
constituído menos um grupo no 9.ºano. Nesse ano de escolaridade 

 
 
 
 
- Esta situação contraria a matriz curricular 

definida pelo Anexo III do DL n.º6/2001, 
alterado pelo DL n.º209/2002, uma vez que, 
nos termos do referido Anexo, tal segmento de 
45 minutos pertence ao grupo de “formação 
pessoal e social”; 

 
 

desconformidade” é 
possível identificar as 
turmas em questão; 

 



há 24 alunos inscritos em EMRC e formando dois grupos, um com 
15 e outro com 9 alunos. 
 

O4 4 de Outubro 
de 2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo;  

 
 
 
- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo;  
 
 
 
 
 
- Existem 4 Jardins-de-infância que não asseguram o 

funcionamento das actividades educativas até às 17.30h; 
 
 
 
 
- Há 1 JI que não iniciou as actividades educativas na data prevista; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Existem 4 escolas do 1.º ciclo que não asseguram o 

funcionamento até às 17.30h; 
 
 
- Existem 20 turmas do 2.º Ciclo do EB com intervalo para almoço 

inferior a 1hora, quando o estabelecimento tem refeitório escolar; 
 
 
 
 
 
- A rede indica 22 turmas para o 2.º CEB – a Escola tem 23, n.º que 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto;  

 
- Desconformidade com o ponto 5.1 do 

Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 
 
- Divergência relativamente ao ponto 5 do 

Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho; 
 
 
 
 
- Em contrariedade com o n.º2 do artigo 6.º do 

Despacho Normativo n.º 24/200, de 11 de 
Maio e Despacho n.º 14272/2007, de 5 de 
Julho;  

 
 
 
 
 
 
- Incoerência relativamente ao ponto 5 do 

Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho; 
 
 
- Em desconformidade com o disposto no n.º4.3 

do Despacho n.º 14026/2007, de 3 de Julho, 
alterado pela Rectificação n.º 1258/2007, de 
13 de Agosto; 

 
 
 
 

- O envio do mesmo 
verificou-se em 25 de 
Setembro de 2007;  

 
 
- Os critérios pedagógicos 

aprovados no Conselho 
Pedagógico não constam 
no Projecto Educativo de 
Agrupamento;  

 
- A situação foi justificada 

por falta de assistentes de 
acção educativa da 
responsabilidade da 
Autarquia; 

 
- A situação foi justificada 

por falta de colocação de 
educador, dado que o 
referido JI não tem ainda 
portaria (autorização) de 
abertura. Esta situação 
dificulta a requisição e a 
respectiva colocação 
atempada do educador; 

 
- As escolas em questão 

funcionam em regime 
duplo; 

 
- As turmas A, B, C, D, F, 

G, H, I e L do 5.º ano e 
as turmas A, B, C, D, E, 
F, G, H, J, L e M do 6.º 
ano apresentam um 
intervalo para almoço de 
50minutos; 

 



já tinha o ano anterior e que foi acordado com a DRELVT; 
 
- Existem 11 turmas do 3.º Ciclo do EB com intervalo para almoço 

inferior a 1hora, quando o estabelecimento tem refeitório escolar; 
 
 
 
 
 
- Identificou-se nos horários dos alunos as seguintes situações de 

desconformidade: 
* As turmas A, B, C e D do 5.º ano, as turmas A, D e E  do 6.º ano, as 
turmas A e D do 7.º ano e as turmas C e D do 9.º ano apresentam 
tempos de 45minutos isolados nos seus horários ; 
* A turma I do 5.º ano, as turmas A, D e H do 6.º ano, as turmas A, C e 
D do 7.º ano, a turmas C do 8.º ano e as turmas A, B e E do 9.º ano 
apresentam mais de 4 blocos num mesmo dia nos seus horários; 
       E ainda questões de qualidade: 
* A turma E do 5.º ano, a turma F do 6.º ano e a turma A do 7.º ano 
apresentam a mesma disciplina sempre no final do turno; 
* As turmas C, F, G, H e L do 5.º ano, as turmas A, B, C, D, F, G, H, I, 
J, L e M do 6.º ano, as turmas A, B e D do 7.º ano, as turmas A, B e C 
do 8.º ano e as turmas B, D e E do 9.º ano apresentam as mesmas 
disciplinas em dias consecutivos nos seus horários; 
 
- Foram atribuídos 30 tempos em excesso pelo estabelecimento de 

ensino; 
 
 
 
 

 
 
- Divergência com o preconizado no n.º4.3 do 

Despacho n.º 14026/2007, de 3 de Julho, 
alterado pela Rectificação n.º 1258/2007, de 
13 de Agosto; 

 
 
 
- Contraria as recomendações do Departamento 

da Educação Básica relativas à Reorganização 
do Ensino Básico; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Contraria a fórmula prevista no n.º 3 do artigo 

11.º do Despacho n.º 13599/2006, alterado 
pelo n.º 17860/2007, de 13 de Agosto; 

 
 

 
 
- As turmas A, B e D do 

7.º ano, as turmas A, B e 
C do 8.º ano e as turmas 
A, B, C, D e E do 9.º ano 
apresentam um intervalo 
para almoço de 50 
minutos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A escola requisitou 6 

docentes para apoio 
sócio-educativo com 25 
tempos lectivos cada, o 
que perfaz 150 tempos. 

       A justificação    
       apresentada foi: uma vez  
       que no ano anterior  com,  
       sensivelmente, os  
       mesmos alunos  
       colocaram no  
       Agrupamento 6 docentes,  
       consideraram então que  
       teriam direito ao mesmo  
       número de docentes no  
       presente ano lectivo, não  
       atendendo à fórmula  



       referida. 
 

O5 9 de Outubro 
de 2007 

- Em todas as Escolas do 1.º CEB do Agrupamento o horário da 
actividade curricular não está distribuído de forma equilibrada em 
todos os dias da semana (2 dias com 6 horas e 30 minutos de 
actividade curricular, 1 dia com 6 horas e 2 dias com 3 horas);  

 
 
- A carga horária da disciplina de Educação Visual e Tecnológica 

nas turmas do 5.º ano foi organizada num único bloco (90minutos 
– Intervalo – 45minutos); 

 

- A situação está em desconformidade com o 
disposto no n.º 4.2 do Despacho 14026/2007, 
de 3 de Julho, alterado pela rectificação n.º 
1258/07, de 13 de Agosto e os nºs 2, 3 e 5 do 
Despacho n.º 12591/2006, de16 de Junho; 

 
- Contraria o prevista no Decreto-Lei n.º 

6/2001, de 18 de Janeiro, rectificado pela 
Declaração de Rectificação n.º 4 - A/2001, de 
28 de Fevereiro e alterado pelo Decreto-lei n.º 
209/2002, de 17 de Outubro, bem como as 
orientações constantes no documento 
“Reorganização Curricular do Ensino Básico” 
– pág. 66 – DEB. 

 

 

O6 10 de Outubro 
de 2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo;  

 
 
 
 
- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo;  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Não estando ainda aprovado o Plano de Actividades do 

Agrupamento para o presente ano lectivo, no caso do 1.º ciclo, não 
foram incluídas no mesmo as actividades de enriquecimento do 
currículo, nomeadamente as de carácter obrigatório (Inglês e 
Apoio ao Estudo);  

 
- As turmas 6.º B e 6.ºG têm a disciplina de Matemática em três 

dias consecutivos, 2ª, 3ª, 4ª e 4ª, 5ª, 6ª, respectivamente; 
 
 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto;  

 

- Desconformidade com o ponto 5.1 do 
Despacho Conjunto n.º. 373/2002, com as 
alterações introduzidas pelo Despacho n.º 
13765/04 (2ª série), de 13 de Julho e pelo 
Despacho n.º 16068/2005, de 22 de Julho; 

 
 
 
 
- Em divergência com o descrito no n.º 8 do 

Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho; 
 
 
 
 
- Em discordância com a orientação contida no 

documento “OAL 2006/20007- Algumas 
Notas” no sentido “... o horário deve ter uma 
distribuição lectiva equilibrada, de modo que 

 
 
 
 
 
 
- Os critérios pedagógicos 

para a constituição de 
turmas considerados pela 
Escola foram submetidos 
a apreciação do Conselho 
Pedagógico (2.º e 3.º 
ciclos) mas não constam 
no Projecto Educativo, o 
qual está em processo de 
reformulação.  

 



 
 
- A turma do 6.ºI, à Quarta-feira, tem a disciplina de Educação 

Física entre as 8.15h e as 9.45, retomando as aulas às 13.35 até às 
18.25h; 

 
- A turma 6.ºJ, à Sexta-feira, tem as disciplinas de Educação Física 

e EVT das 8.15h até às 9.45h, retomando as aulas às 13.25 até às 
18.25h; 

 
- Os horários das turmas a seguir descriminadas têm as disciplinas 

de Língua Estrangeiro/Educação Física em dias consecutivos: 
* 7.ºC- Francês- 2ª e 3ªfeira 
* 7.ºE- Inglês- 3ª e 4ªfeira 
* 7.ºG- Francês- 3ª e 4ªfeira 
* 7.ºH- Inglês- 5ª e 6ªfeira 
* 9.ºA- EF- 3ª e 4ªfeira 
* 9.ºD- Inglês- 4ª e 5ªfeira 
 
- Existem 6 horários docentes com horas extraordinárias não 

marcadas nos respectivos semanários.  
 

não existam dias muito sobrecarregados” 
 
 

O7 10 de Outubro 
de 2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo;  

 
 
 
 
- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
- Identificou-se as seguintes irregularidades nos horários dos 

alunos: 
* As turmas A e E do 7.º ano apresentam a mesma disciplina sempre 
ao último tempo do turno; 
* As turmas B e D do 7.º ano apresentam as mesmas disciplinas em 
dias consecutivos; 
* A turma F do 7.º ano, a turma A do 8.º ano e as turmas C e D do 9.º 
ano apresentam mais de 4blocos num mesmo dia. 

- Divergência com o ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto;  

 
 
- Desconformidade com o ponto 5.1 do 

Despacho Conjunto n.º. 373/2002, com as 
alterações introduzidas pelo Despacho n.º 
13765/04 (2ª série), de 13 de Julho e pelo 
Despacho n.º 16068/2005, de 22 de Julho; 

 
- Contraria as recomendações do Departamento 

da Educação Básica relativas à Reorganização 
do Ensino Básico. 

 

- O envio do Plano de 
Ocupação dos Tempos 
Escolares verificou-se 
em 26 de Setembro de 
2007; 

 
- Os critérios pedagógicos, 

aprovados em Conselho 
Pedagógico, não constam 
no Projecto Educativo de 
Agrupamento. 

 
 



O8 10 de Outubro 
de 2007 

- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
 
 
- Constam 13 turmas do 2.º ciclo com intervalo para almoço inferior 

a 1h e 30min, quando o estabelecimento não tem refeitório 
escolar; 

 
 
 
 
 
 
 
- Existem 3 turmas do 2.º ciclo, com aulas de Educação Física, que 

não respeitam o intervalo de 1h depois de findo o período definido 
para almoço no horário do respectivo grupo/turma;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Com excepção da turma 5.º1ª, os horários das turmas do 5.º ano 

não têm início e termo das actividades coincidente ao longo dos 
dias da semana no período do dia da respectiva mancha horária; 

 
 
 
 
 
 
- As turmas 1ª, 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª do 5.º ano e as turmas 2ª, 3ª, 5ª 

do 6.º ano têm EF em dias consecutivos; 
 

- Desconformidade com o ponto 5.1 do 
Despacho Conjunto n.º. 373/2002, com as 
alterações introduzidas pelo Despacho n.º 
13765/04 (2ª série), de 13 de Julho e pelo 
Despacho n.º 16068/2005, de 22 de Julho; 

 
  
 
- Em divergência com o estipulado no ponto 4.3 

do Despacho n.º 14026/2007, de 3 de Julho;  
 
 
 
 
 
 
 
 
- As situações em questão estão em 

desconformidade com o preceituado no ponto 
4.4 do Despacho n.º 14026/2007, de 3 de 
Julho; 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Contraria o Princípio de Equilíbrio que deve 

prevalecer na elaboração dos horários dos 
alunos e que se encontra previsto no Cap.I do 
documento intitulado “Algumas Notas” do 
ME, de 29-06-2006; 

 
 
 
 
- Divergência com o previsto na alínea b) do n-

º3 do Cap.I do documento intitulado 
“Algumas Notas” do ME, de 29-06-2006; 

- Os critérios pedagógicos, 
definidos para a 
constituição de turmas 
foram aprovados na 
reunião do Conselho 
Pedagógico realizada no 
dia 05-07-2007; 

 
- As turmas 3ª, 9ª, 10ª, 11ª, 

12ª do 5.º ano e as 
turmas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 
6ª, 7ª e 10ª do 6.º ano 
têm intervalo para 
almoço inferior a 1h30. 
Em 4 destas, a situação 
só se aplica aos alunos 
que frequentam EMRC; 

 
- A turma 5.º5ª tem hora 

de almoço das 13h00 às 
14h30. EF começa às 
15h00 (2ªfeira); a turma 
5.º8ª tem hora de almoço 
das 12h15 às 13h45. EF 
começa às 14h05 (2ªf); a 
turma 5.º12ª tem hora de 
almoço das 13h00às 
14h30. EF começa às 
15h00 (3ªf); 

 
- Na “ficha de 

comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível identificar as 
turmas em questão e os 
respectivos dias de 
semana;  

 
 
 
 



 
- Nos 5.º e 6.º anos, o segmento de 45min “a decidir pela escola”, 

previsto na matriz curricular, foi atribuído à área curricular 
disciplinar de Línguas e Estudos Sociais; 

 
 
 
 
 
- Existem 17 turmas do 3.ºciclo com intervalo para almoço inferior 

a 1h e 30min, quando o estabelecimento não tem refeitório 
escolar; 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Existem 4 turmas do 3.º ciclo, com aulas de Educação Física, que 

não respeitam o intervalo de 1h depois de findo o período definido 
para almoço no horário do respectivo grupo/turma;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Outras situações de irregularidade: 
* Turmas do 3.ºciclo com início das actividades lectivas às 8h00 e 
término às 18h20, o que implica uma permanência na escola de 10h20; 
* 5 das 8 turmas do 9.º ano (2ª, 4ª, 6ª, 7ª e 8ª) terminam as actividades, 
num dos dias da semana, com a disciplina de Matemática ou com a 

 
- Esta situação contraria a matriz curricular 

definida no Anexo II ao Decreto-Lei n.º 
6/2001, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
209/2002 (nos termos do referido Anexo, o 
segmento em questão pertence ao grupo de 
“formação pessoal e social” e não às áreas 
curriculares disciplinares);  

 
- Em divergência com o estipulado no ponto 4.3 

do Despacho n.º 14026/2007, de 3 de Julho; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- As situações em questão estão em 

desconformidade com o preceituado no ponto 
4.4 do Despacho n.º 14026/2007, de 3 de 
Julho; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estas situações desrespeitam o Princípio de 

Equilíbrio que deve prevalecer na elaboração 
dos horários dos alunos e que se encontra 
previsto no Cap.I do documento intitulado 
“Algumas Notas” do ME, de 29-06-2006; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- As turmas 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 

8ª, 9ª do 7.º ano, as 
turmas 1ª,3ª, 6ª, 7ª do 8.º 
ano e as turmas 1ª, 2ª, 3ª, 
4ª, 5ª, 6ª, 8ª do 9.º ano 
têm intervalo para 
almoço inferior a 1h30. 
Em 2 destas, a situação 
só se aplica aos alunos 
que frequentam EMRC; 

 
- A turma 7.º5ª tem hora 

de almoço das 13h00 às 
14h30. EF começa às 
15h00 (6ªfeira); a turma 
8.º3ª tem hora de almoço 
das 13h00 às 14h30. EF 
começa às 15h00 (2ªf); a 
turma 8.º7ª tem hora de 
almoço das 12h15 às 
13h45. EF começa às 
14h05 (6ªf) e a turma 
9.º4ª tem hora de almoço 
das 12h15 às 13h45. EF 
começa às 14h05 
(4ªfeira); 

 
 
- Na “ficha de 

comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível identificar as 



disciplina de Língua Portuguesa; 
* Turmas do 3.ºciclo excedem os 4 blocos no dia da semana em que 
têm EMRC; 
 
 
- Nos 7.º e 8.º anos, o segmento de 45min “a decidir pela escola”, 

previsto na matriz curricular, foi atribuído às Ciências Físicas e 
Naturais e à Educação Tecnológica ou à disciplina Educação 
Artística de Oferta Escolar, respectivamente; 

 
 
 
 
- No 8.º ano a carga curricular da área de Ciências Físicas e 

Naturais encontra-se excedida, uma vez que foi atribuído 
1,5blocos, quando só está previsto 1bloco;  

 
 
- Existem 7 turmas com EF em dias consecutivos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Existem 10 turmas com a disciplina de Língua Estrangeira em dias 

consecutivos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Existem 8 turmas com a disciplina de Língua Estrangeira em 

tempos consecutivos; 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Esta situação contraria a matriz curricular 

definida no Anexo III ao Decreto-Lei n.º 
6/2001, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
209/2002 (nos termos do referido Anexo, o 
segmento em questão pertence ao grupo de 
“formação pessoal e social” e não às áreas 
curriculares disciplinares);  

 
- Em discordância com a matriz curricular 

definida no Anexo III ao Decreto-Lei n.º 
6/2001, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
209/2002;  

 
- Divergência com o previsto na alínea b) do n-

º3 do ponto 1 do ME, datado de 29-06-2006, 
com orientações para a elaboração de 
horários; 

 
 
 
 
 
- Divergência com o previsto na alínea b) do n-

º3 do ponto 1 do ME, datado de 29-06-2006, 
com orientações para a elaboração de 
horários; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

turmas em questão e os 
respectivos dias de 
semana;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Na “ficha de 

comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível identificar as 
turmas em questão e os 
respectivos dias de 
semana;  

 
- Na “ficha de 

comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível identificar as 
turmas em questão, as 
disciplinas e os 
respectivos dias de 
semana;  

 
- Na “ficha de 

comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível identificar as 



 
 
 
 
 
- Na turma do 9.º 4ª os dois blocos de Matemática estão lançados no 

respectivo horário nos últimos tempos da tarde (16h50 às 18h20), 
nas 2ª e 4ª feiras 

- Nas turmas do 7.º ano, o bloco de 90min da disciplina de 
Geografia está lançado nos respectivos horários em dois 
segmentos de 45 min separados. O mesmo se passa com o bloco 
de 90 min da disciplina de Física e Química 

- Nas turmas do 8.º ano, o bloco de 90min da disciplina de Inglês 
está lançado nos respectivos horários em dois segmentos de 45 
min separados. O mesmo se passa com a disciplina de História 

- Nas turmas do 9.º ano, o bloco de 90min da disciplina de Francês 
está lançado nos respectivos horários em dois segmentos de 45 
min separados. O mesmo se passa com a disciplina de Geografia; 

 
- Verificou-se a existência de 13 horários docentes com horas 

extraordinárias não marcadas nos respectivos semanários; 
- Aferiu-se a existência de 5 horários docentes sem a componente 

não lectiva a nível de estabelecimento marcada nos respectivos 
semanários; 

- Conferiu-se a existência de 11horários docentes supervenientes 
marcados nos respectivos semanários; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Incoerência com o definido na alínea a) do 

Anexo III ao Decreto-Lei n.º 6/2001, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 209/2002;  

  

turmas em questão, as 
disciplinas e os 
respectivos dias de 
semana;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Na “ficha de 

comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível identificar as 
seguintes situações: 

* o nome dos docentes e o 
respectivo n.º de horas da 
componente não lectiva 
registadas 
(as horas extraordinárias 
ainda não se encontram  
marcadas nos horários mas o 
PCE está a proceder às 
marcações destas horas, 
estando, praticamente, tudo 
solucionado); 
* as horas da componente não 
lectiva (art.79.º ECD) e as 
horas estabelecimento sem 
controlo de assiduidade e os 
respectivos docentes 
(no último dia da intervenção, 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Há 1 horário docente com 22 horas indevidamente ocupado por 

colocação indevida por parte do serviço de colocações. 
 
 

10-10-2007, as situações 
estão praticamente 
solucionadas. O CE já 
adquiriu os livros de controlo 
de assiduidade e está a 
proceder à rectificação destes 
casos); 
 
- Através de FAX, datado de 
12-09-2007, da DGRHE, a 
docente foi colocada 
administrativamente nesta 
escola sem que tenha sido 
requisitado horário. 
 

O9 11 de Outubro 
de 2007 

- No 6.º ano existem 236 alunos inseridos em 11 turmas. Havendo 5 
turmas com necessidades educativas especiais, seria necessário 
formar apenas mais outras 5 turmas. Porém, a escola formou 6. 
Esta alega continuidade pedagógica, contudo a disposição só se 
aplicaria em situação de turma única (ponto 5.9 do 
Despacho14026/2007, de 3 de Julho, alterado pela Rectificação n.º 
1258/2007, de 13 de Agosto). 

 

- A situação em questão acarreta custos para 
erário público e viola o disposto nos n.ºs 5.1 e 
5.3 do Despacho 14026/2007, de 11-06-2007, 
publicado em 03-07-2007. 

 

O10 11 de Outubro 
de 2007 

- Não foram definidos critérios pedagógicos para a constituição das 
turmas do 1ºCEB; 

 
 
- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
 
- Existem 3 turmas do 2º Ciclo do Ensino Básico que possuem 

“furos” nos horários;  
 
- Há 1 turma do 3º Ciclo do Ensino Básico com furos nos horários; 
 
 
- Existem 16 alunos com NEE (1.º Ciclo - 8, 2.º Ciclo - 6 e 3.º Ciclo 

– 2). Apesar de existir neste agrupamento um SPO, os processos 
individuais dos alunos não estão incluídos de acordo com o DL n.º 
319/91, de 23 de Agosto. 

- Incumprimento do Despacho n.º. 14026/2007, 
de 3 de Julho alterado pela rectificação n.º 
1258/07, de 13 de Agosto;  

 
- Discordância com o preconizado no ponto 5.1 

do Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 
- Em desconformidade com as orientações da 

“Reorganização Curricular do EB” – DEB; 
 
- Em desconformidade com as orientações da 

“Reorganização Curricular do EB” – DEB; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Turmas: 5.º A, 5.ºB e 6.º 

A. 
 
- Turma 7.º A. 
 
 



O11 11 de Outubro 
de 2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo;  

 
 
 
 
- Não foram definidos critérios pedagógicos para a constituição das 

turmas do ensino secundário; 
 
- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
 
- Os Vice-Presidentes do Conselho Executivo não têm serviço 

lectivo distribuído (Decreto-Lei n.º355-A/98, de 13 de 
Novembro). Acresce o facto de um dos quais ter uma insuficiência 
lectiva de 10 horas (código 300) e o outro ter um contratado no 
seu código (430).  

 

- Divergência com o ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto;  

 

- Em discordância com o legislado no ponto 5.1 
do Despacho 14026/2007, de 11 de Junho; 

 
- Discordância com o preconizado no ponto 5.1 

do Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 
 

 

O12 12 de Outubro 
de 2007 

- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
 
 
  
- A turma 10.º H do Curso Tecnológico de Desporto não tem a 

disciplina de TIC no plano curricular constante no respectivo 
horário semanal; 

 
 
- As turmas 7.ºB (3ºfeira), 7.ºC (6ºfeira), 7.ºD (4ºfeira), 8.ºA 

(6ºfeira), 8.ºB (6ºfeira), 8.ºC (3ºfeira), 8.ºD (6ºfeira), 9.ºA 
(3ºfeira), 9.ºB (3ºfeira), 9.ºC (5ºfeira), 9.ºE (6ºfeira), 9.ºH (3ºfeira) 
e 9.ºI (3ºfeira) têm marcado nos respectivos horários 4,5 blocos 
num dos dias da semana; 

 
 
 

- Em discordância com o ponto 5.1 do 
Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 
 
 
 
 
- Desconformidade com o preconizado no 

Anexo 2.10 ao Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 
de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
24/2006, de 6 de Fevereiro; 

 
- Incumprimento do enunciado na pág. 67 do 

documento do DEB “Reorganização 
Curricular do Ensino Básico”; 

 
 
 
 
 

- Os critérios pedagógicos 
definidos para a 
constituição das turmas 
(aprovados pelo 
Conselho Pedagógico na 
reunião de 09-07-2007) 
não estão presentes no 
Projecto Educativo;  

 
 
 
 
 
 
- Esta situação acontece no 

dia da semana em que se 
encontra lançada a 
disciplina de EMRC. Ou 
seja, os alunos que 
frequentam EMRC têm 
4,5 blocos, os que não a 
frequentam têm 4 blocos; 



- Existem 51 horários docentes sem a componente não lectiva, a 
nível de estabelecimento, marcada nos respectivos semanários; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Verificou-se a existência de 90 horários docentes sem os tempos 

supervenientes marcados nos respectivos semanários; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- As 4 horas atribuídas ao Assessor Técnico-Pedagógico não se 

encontram marcadas no respectivo horário;  
 
 
 
- Nos horários dos docentes com direcção de turma apenas estão 

marcadas 50% das respectivas horas atribuídas para exercício do 
cargo. Portanto, das 98h atribuídas para DT só se encontram 
registas 49h; 

 
- Existem 26 horários docentes sem os tempos de redução, ao 

abrigo do art. 79.º ECD, marcados nos respectivos semanários, 
num total de 80 horas; 

 
 
 
- A Escola dispõe de um crédito de 12h para atribuir aos docentes 

ao abrigo do Plano de Acção da Matemática. Este crédito foi 

- Esta situação está em divergência com o 
legislado no ponto 2 do art.º 2.º do Despacho 
n.º 13599/2006, de 28 de Junho, com a 
alteração introduzida pelo Despacho n.º 
17860/2007, de 13 de Agosto; 

 
 
 
 
 
 
 
- Situação em desconformidade com o disposto 

no ponto 2 do art.º 2.º do Despacho n.º 
13599/2006, de 28 de Junho, com a alteração 
introduzida pelo Despacho n.º 17860/2007, de 
13 de Agosto; 

 
 
 
 
 
 
 
- Discordância com o disposto no ponto 2 do 

art.º 2.º do Despacho n.º 13599/2006, de 28 de 
Junho, com a alteração introduzida pelo 
Despacho n.º 17860/2007, de 13 de Agosto; 

 
- Incoerência com o determinado no ponto 2 do 

art.º 2.º do Despacho n.º 13599/2006, de 28 de 
Junho, com a alteração introduzida pelo 
Despacho n.º 17860/2007, de 13 de Agosto; 

 
- Incumprimento do prescrito no ponto 2 do 

art.º 2.º do Despacho n.º 13599/2006, de 28 de 
Junho, com a alteração introduzida pelo 
Despacho n.º 17860/2007, de 13 de Agosto; 

 
 
 
 

- Há 51 horários docentes 
sem a componente não 
lectiva marcada nos 
respectivos semanários, 
num total de 101 horas 
(na “ficha de 
comunicação de situação 
de desconformidades” é 
possível verificar o nome 
dos respectivos 
docentes);  

 
-  Existem 90 horários 

docentes sem os tempos 
supervenientes marcados 
nos respectivos 
semanários num total de 
140 horas (na “ficha de 
comunicação de situação 
de desconformidades” é 
possível verificar o nome 
dos respectivos 
docentes);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Na “ficha de 

comunicação de situação 
de desconformidades” é 
possível verificar o nome 
dos respectivos docentes; 

 
 



excedido em 2h; 
 
- A professora G (320) foi contratada e abonada para um horário de 

8h, mas apenas tem 6h lectivas (6h efectivamente lectivas) e 2h de 
componente não lectiva; 

 
- O docente Coordenador do Departamento Curricular de Filosofia 

e Religião não é professor titular. É o Coordenador do ano 
anterior.   

       Existem professores titulares da Escola que se enquadram no  
       Departamento de Ciências Sociais e Humanas, previsto no Anexo 
       I ao Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de Maio, mas não foram  
       desencadeados os procedimentos para nova eleição. 

 
 
 
 
 
 
- Contraria o Despacho do Exmo. Secretário de 

Estado da Educação, de 10-08-2007, exarado 
sobre informação n.º B070010311A. 

 
 
 

O13 15 de Outubro 
de 2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo. 

 

- Divergência com o ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto. 

 

- O seu envio verificou-se 
em 21 de Setembro de 
2007. 

 

O14 16 de Outubro 
de 2007 

- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo;  
 
 
 
- Existem 5 turmas do 3.º ciclo com intervalo para almoço inferior a 

1 hora, quando o estabelecimento tem refeitório escolar;  
 
- No 8.º ano de escolaridade estão matriculados 233 alunos, 

distribuídos por 10 turmas, o que dá uma média de 23,3 alunos por 
turma;  

 
 
 
 
 
- O professor de EMRC é contratado. A este professor foi atribuído 

um horário completo e preenchido da seguinte forma: 11 horas de 
EMRC, DT do 9.ºG, Formação Cívica e EA do 9.ºG, Cidadania e 
Mundo Actual (CEF) Coordenação do Gabinete de Apoio ao 
Aluno; 

 
- Professores contratados com DT; 
 

- Incumprimento do ponto 5.1 do Despacho n.º. 
14026/2007, de 3 de Julho alterado pela 
rectificação n.º 1258/07, de 13 de Agosto; 

 
- Em desconformidade com o ponto 4.3 do 

Despacho 14026/2007, de 3 de Julho; 

 
 
 
 
- Existem 5 turmas com 55 

minutos para almoço; 
 
- Ter-se-ia evitado a 

constituição de uma nova 
turma se tivessem sido 
constituídas apenas 9 
turmas. Neste caso a 
média de alunos por 
turma seria de 25,8; 

 



- Turmas cujos horários têm mais de 4 blocos no mesmo dia: 
* 7.º ano – A, B, E, F, G, H, I. 
* 8.º ano – A, B, E, J. 
* 9.º ano – A, D, G, H, I, J. 
 
- O Vice-Presidente do Conselho Executivo (EF-620), não tem 

serviço lectivo distribuído (Decreto-Lei n.º 355-A/98, de 13 de 
Novembro) mas é responsável por um grupo/equipa do Desporto 
Escolar com 4 horas.  

 
O15 16 de Outubro 

de 2007 
- Existem 8 escolas do 1.ºCEB que não asseguram o funcionamento 

até às 17h30 
- Verificou-se a existência de 8 escolas que não oferecem o ensino 

do Inglês aos alunos dos 3.º e 4.º anos; 
 
 
 
- No 9.º ano existem 3 turmas com 18, 16 e 19 alunos, 

respectivamente. Uma das turmas é evitável. 
 
 
 
- Nos processos individuais dos alunos dos 1.º (10), 2.º (3) e 3.º 

ciclos (1) com NEE, alíneas g) e i), não foi utilizado o CIF da 
OMS (2001), conforme o previsto no Despacho de 12 de 
Setembro/07 do Senhor Secretário de Estado da Educação. 

 

- Incumprimento dos pontos 8 e 14 do 
Despacho n.º 12591/06, de 16 de Junho; 

 
 
 
 
 
- Desconformidade com o prescrito no ponto 

5.3 do Despacho n.º 14026/07, de 3 de Julho, 
alterado pela Rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 

- A Autarquia ainda está 
em fase de contratação 
dos profissionais que irão 
assegurar as actividades 
de enriquecimento 
curricular; 

 
 



O16 

17 de Outubro 
de 2007 

- Existe 1 Jardim-de-infância que não assegura o funcionamento das 
actividades educativas até às 17.30h. 

 

- Desconformidade relativamente ao ponto 5 do 
Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho. 

 

- As actividades de apoio à 
família só funcionam até 
às 17h por falta de 
recursos materiais e 
humanos. A escola deu a 
conhecer a informação à 
DRELVT. 

 

O17 

18 de Outubro 
de 2007 

- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
- Existem 6 Jardins-de-infância que não asseguram o 

funcionamento das actividades educativas até às 17.30h; 
 
- Existe 1 turma do 2.ºano que  tem 25 alunos e outra com 17 alunos 

no mesmo ano de escolaridade; 
 
 
- Apesar da Escola já trabalhar com o Sistema CIF, e de 7 alunos já 

estarem integrados neste mesmo Sistema, existem 14 alunos que 
aguardam o regresso de duas psicólogas. 

 

- Incumprimento do ponto 5.1 do Despacho n.º. 
14026/2007, de 3 de Julho alterado pela 
Rectificação n.º 1258/07, de 13 de Agosto; 

 
- Desconformidade relativamente ao ponto 5 do 

Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho; 
 
- Em discordância com o ponto 5.2 do 

Despacho n.º. 14026/2007, de 3 de Julho 
alterado pela rectificação n.º 1258/07, de 13 
de Agosto; 

 
 
 
 
- A autarquia só assegura 

as actividades de 
enriquecimento 
curricular até às 17h; 

 
 
 
- As psicólogas em 

questão estão ambas em 
licença de maternidade. 

 
O18 18 de Outubro 

de 2007 
- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
- No grupo de recrutamento 420 existe um semanário-horário com 

7horas de insuficiência de tempos lectivos, professora H, quando 
existe um docente contratado para 20horas neste grupo de 
recrutamento – professor I (contratado para substituir uma docente 
do quadro que está com licença de adopção), ou seja deveria ter 
sido completado o referido horário (H) e solicitado um docente 
para as horas restantes. Assim, poderia ter sido requisitado um 
semanário-horário com cerca de 13 horas = 20-7 (corresponde ao 
semanário-horário com insuficiência).  

 

- Incumprimento do ponto 5.1 do Despacho n.º. 
14026/2007, de 3 de Julho alterado pela 
Rectificação n.º 1258/07, de 13 de Agosto; 

 

 

O19 22 de Outubro 
de 2007 

- No âmbito da contratação oferta escolar, foi celebrado mais do 
que um contrato com o mesmo docente (1 com 9horas e outro com 
11horas).  

 

- Desrespeito pelo prescrito no n.º1 do artigo 
11.º do Decreto-Lei n.º35/2007, de 15 de 
Fevereiro. 

 

- Na “ficha de 
comunicação de situação 
de desconformidades” é 
possível verificar o nome 
do respectivo docente, 



assim como o n.º de 
horas do 1º ou 2º 
contrato. 

 
O20 22 de Outubro 

de 2007 
- Os critérios pedagógicos não constam no Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- As turmas 8.º A (21 alunos) e 9.ºA (14 alunos) incluem 1 aluno 

com NEE; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Incumprimento do ponto 5.1 do Despacho n.º. 
14026/2007, de 3 de Julho alterado pela 
Rectificação n.º 1258/07, de 13 de Agosto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Os critérios pedagógicos 
definidos para a 
constituição das turmas 
(aprovados pelo 
Conselho Pedagógico na 
reunião de 09-07-2007) 
não constam do Projecto 
Educativo; 

 
- Estes alunos foram 

incluídos no Regime 
Educativo Especial em 
anos anteriores e não têm 
Plano Educativo 
Individual formalizado. 
Todos têm relatório 
médico de 
acompanhamento. O 
mesmo se passa com os 
alunos das turmas 
8MA1, 11PGEI. Os 
outros alunos com NEE 
têm PEI formalizado. A 
escola dispõe de SPO, 
formado por apenas uma 
psicóloga, que tem os 
alunos sinalizados, 
estando estabelecidas 
para cada um deles as 
medidas do Regime 
Educativo Especial a 
aplicar. Nenhum dos 
alunos está abrangido 
pela alínea i) do n.º 2 do 
art. 2.º do Decreto-Lei n.º 
319/91 – Ensino 
Especial. Estão 
abrangidos pela medida 



 
 
 
 
 
 
- As turmas do 3.º ciclo têm, num dos dias da semana, pelo menos, 

4,5 blocos marcados no respectivo horário: 7.º A (5ªfeira), 7.º B 
(2ªfeira), 8.º A (2ª e 5ªfeiras), 9.º A (2ª, 5ª e 6ª feiras), 9.º B (2ª e 3ª 
feiras); 

 
- Nas turmas dos 7.º e 8.º anos, a área curricular disciplinar de 

Ciências Físicas e Naturais (CN e FQ) tem 3 blocos, um dos quais 
desdobrado. A carga curricular prevista no Anexo III ao Decreto-
Lei n.º 6/2001, alterado pelo Decreto-Lei n.º209/2002, para essa 
área é de 2 blocos, podendo um deles ser desdobrado nos termos 
do ponto 1.1 do Anexo I ao Despacho n.º 14026/2007, de 3 de 
Julho.  
Neste caso, a carga curricular da área disciplinar de Ciências 
Físicas e Naturais dos anos em questão está excedida num bloco de 
90 minutos.  
Note-se que o segmento de 45min “a decidir pela escola”, previsto 
na referida matriz curricular, foi atribuído ao “Segmento de 
Reforço de Estudo”; 
 

- Nas duas turmas do 9.º ano, a área curricular disciplinar de 
Ciências Físicas e Naturais (CN e FQ) tem 3,5 blocos, um dos 
quais desdobrado. A carga curricular prevista no Anexo III ao 
Decreto-Lei n.º 6/2001, alterado pelo Decreto-Lei n.º209/2002, 
para essa área é de 2,5 blocos, podendo um deles ser desdobrado 
nos termos do ponto 1.1 do Anexo I ao Despacho n.º 14026/2007, 
de 3 de Julho.  
Neste caso, a carga curricular da área disciplinar de Ciências 
Físicas e Naturais está excedida num bloco de 90 minutos; 
 

- As duas turmas do 9.º ano têm ainda lançado no respectivo horário 
um segmento de 45min - “Segmento de Reforço de Estudo”, para 
além da carga curricular prevista no Anexo II ao Decreto-Lei n.º 
6/2001, alterado pelo Decreto-Lei n.º209/2002. Esse segmento de 
45 min está incluído na componente lectiva dos respectivos 
professores.  
Note-se que com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º209/2002 o 

 
 
 
 
 
 
- Contraria o disposto na pág. 67 do documento 

do DEB “Reorganização Curricular do Ensino 
Básico”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prevista na alínea g) do 
n.º2 do art.2.º do 
Decreto-Lei n.º319/91 – 
Adequação do número de 
aluno da turma; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



segmento de 45 min “a decidir pela escola” deixou de constar da 
matriz curricular do 9.ºano de escolaridade, passando a turma a 
frequentar a disciplina de ITIC; 

 
 
- Existem 10 horários docentes sem a componente não lectiva a 

nível de estabelecimento marcada nos respectivos semanários; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Existem 14 horários docentes sem os tempos supervenientes 

marcados nos respectivos semanários;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Outras situações de desconformidade com o previsto no n.º3 do 

art.76.º do ECD: 
* 11horários sem as horas de redução ao abrigo do art. 79.º ECD, num 
total de 50 horas 
* 7 horários sem as horas de insuficiência de tempos lectivos 
registadas, num total de 16 horas 
* 14 horários sem outras horas de redução da componente lectiva 
registadas, num total de 70 horas; 
 
- Verificou-se a atribuição de 2 horas de redução da componente 

 
 
 
 
 
- Desconformidade com o disposto no n.º3 do 

art.76.º do ECD;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Desconformidade com o disposto no n.º3 do 

art.76.º do ECD;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Existem 10 horários 

docentes sem a 
componente não lectiva a 
nível de estabelecimento 
marcada nos respectivos 
semanários, num total de 
22 horas (na “ficha de 
comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível aferir o nome 
dos docentes, assim 
como o n.º de horas); 

 
- Existem 14 horários 

docentes sem os tempos 
supervenientes marcados 
nos respectivos 
semanários, num total de 
19 horas (na “ficha de 
comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível aferir o nome 
dos docentes, assim 
como o n.º de horas); 

 
- Na “ficha de 

comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível aferir o nome 
dos docentes, assim 
como o n.º de horas; 

 
 



lectiva a cada um dos 10 mediadores dos cursos EFA sem recurso 
ao crédito global, mas sim por redução directa na componente 
lectiva; 

 
- Nesta escola foram atribuídas 3h de redução da componente 

lectiva à professora J (tem 8h de redução pelo art. 79.º ECD e 2h 
da componente não lectiva a nível de estabelecimento) para 
desenvolvimento de projectos e/ou actividade no âmbito da 
educação para a saúde. Contudo, essas horas foram atribuídas por 
redução directa na componente lectiva, ou seja, sem recurso às 
“horas de redução da componente lectiva semanal de que o 
docente beneficia nos termos do artigo 79.º do ECD ou nas horas 
marcadas no respectivo horário para a prestação de trabalho ao 
nível do estabelecimento” (n.º2 do Despacho n.º13599/2006); 

 
- A docente contratada K (620) foi colocada num horário de 9h. 

Tem serviço lectivo distribuído de 14h. 
O docente contratado L (400) foi colocado num horário de 14h. 
Tem serviço lectivo distribuído de 18h. 
A docente contratada M (320) foi colocada num horário de 14h. 
Tem serviço lectivo distribuído de 22h.  
 

- À docente N (420) foi atribuído um crédito de 8h de redução da 
componente lectiva para actividades no âmbito do Projecto 
Matriz. Essa redução da componente não foi compensada nas 
horas, de acordo com o art.º79.º do ECD, nem nas horas da 
componente não lectiva a nível de estabelecimento. Não há 
autorização superior para a referida redução. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estas situações contrariam o disposto nos 

pontos 3 e 4 do Despacho Interno n.º3-
SEE/2006, de 10 de Outubro, comunicado às 
escolas através do Ofício Circular n.º67, da 
DRELVT, de 13 de Outubro; 

 
 
 
 
 

O21 22 de Outubro 
de 2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo;  

 
 
 
- Existe 1 JI que não assegura o funcionamento até às 17.30h; 
 
 
- Numa escola do 1.ºCEB, com dois lugares, foram constituídas 2 

turmas com 7 e 11 alunos, respectivamente – 1 das turmas seria 
evitável.  

 
- Existem 76 alunos com NEE cujos processos seguem as 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto; 

 
- Incoerência com o ponto 5 do Despacho 

n.º12591/06, de 16 de Junho; 
 
- Incumprimento do ponto 5.2.2 do despacho 

n.º14026/07, de 3 de Julho , alterado pela 
Rectificação n.º1258/07, de 13 de Agosto; 

 
 

- O envio do referente 
plano à DRELVT 
verificou-se no início de 
Outubro de 2007; 

 
 
 
 
 
 
 
 
- A Coordenadora dos 



orientações constantes do DL n.º319/91, de 23 de Agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nos códigos de recrutamento 220, 240, 510 e 520 verificou-se a 

contratação de docentes sem que estivesse distribuído todo o 
serviço lectivo aos professores do quadro; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores de Educação 
Especial referiu que em 
todos os contactos 
estabelecidos com 
psicólogos, técnicos de 
saúde, médicos de 
família ou equipa da 
autarquia, todos 
mostraram 
desconhecimento acerca 
do Sistema de 
Classificação CIF; 

 
- A “ficha de comunicação 

de situações de 
desconformidade” 
possibilita perceber quais 
os docentes em questão e 
a sua respectiva situação; 

 
 

O22 
  

22 de Outubro 
de 2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo;  

 
 
 
 
- Os processos individuais dos 10 alunos com NEE, que frequentam 

o 3.º CEB e o Ensino Secundário, não se encontram devidamente 
formalizados uma vez que não apresentam os relatórios, 
relativamente ao ano transacto, previstos no n.º5.5 do Despacho 
105/97, de 30 de Maio, alterado pelo Despacho n.º 10856/2005, de 
13 de Maio e rectificado pela Rectificação n.º1068/2005, de 22 de 
Junho. Por outro lado, os processos dos alunos que vieram 
transferidos possuem os Planos Educativos Individuais 
fotocopiados. 

 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto; 

- A Direcção Executiva só 
enviou o plano para a 
DRELVT, pelo fax 
n.º105/2007, no dia 
25/09/2007. Contudo, as 
aulas começaram no dia 
17-09-2007; 

 

O23 23 de Outubro 
de 2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo;  

 
 
 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto; 

 

- O envio do referente 
plano verificou-se em 24 
de Setembro de 2007; 

 
 



- Aferiu-se a existência de horários de alunos com disciplinas em 
dias consecutivos, mais especificamente, 7.ºC, F e H; 8.ºA, C, D e 
F;9.ºB, D, E e F; 

 
- As turmas do 7.ºA, E, F e G possuem, cada uma delas, um número 

de alunos inferior ao estipulado;  
 
 
 
 
- Verificou-se as seguintes desconformidades nos processos de 

alunos com NEE:  
* Em 8 processos não se vislumbra a incapacidade/limitação em 
termos de CIF; 
* Em 3 processos não está atestada, por técnico de saúde, a 
incapacidade/limitação de modo a identificá-la em termos de CIF. 
 

- Em discordância com o preceituado nas 
recomendações do Departamento da Educação 
Básica relativas à reorganização do EB; 

 
- Divergência com o prescrito no n.º5.3 do 

Despacho n.º14026/2007, de 3de Julho, 
alterado pela rectificação n.º 1258/2007, de 13 
de Agosto;  

 
 
 
 
- Através da “ficha de 

comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível aferir as razões 
invocadas pela escola; 

 

O24 23 de Outubro 
de 2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo;  

 
 
 
- Os critérios pedagógicos não constam do Projecto Educativo;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Apurou-se a existência de 36 horários docentes com blocos de 

reforço da aprendizagem individualizados de 90 ou 45 minutos 
(num total de 175 tempos) a alunos com NEE, com currículo 
escolar próprio ou currículo alternativo, considerados tempos 
efectivamente lectivos (“aulas individuais”). Estes blocos de 
reforço de aprendizagem individualizados são dados a 15 alunos.  

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto; 

 
 

- A escola informou que 
iria submeter o Plano à 
DRELVT no dia 22-10-
2007; 

 
- Os critérios de 

constituição de turmas 
constam do Plano Anual 
de Actividades. É 
importante referir que a 
presente Comissão 
Executiva Provisória 
iniciou as suas funções 
no passado dia 09-07-
2007 e foi nomeada pela 
DRELVT. O Projecto 
Educativo e o 
Regulamento Interno vão 
ser reelaborados; 

 
 
 
 
 
 



- A distribuição do serviço docente não respeita o princípio da 
racionalidade (Despacho n.º13599/2006, II, de 7 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º17869/2007, de 13 de Agosto – art. 9 
n.º2), uma vez que o apoio aos alunos com NEE não está a cargo 
dos docentes especializados dos códigos de recrutamento 910, 920 
e 930 (Despacho do SEE de 12-09-2007; Informação de 25-07-
2007 do Gabinete de Comunicação do ME); 

 
- Os dois Vice-Presidentes são dos 2.º e 3.º ciclos e não têm turma 

atribuída. Estes estão em regime de exclusividade (Decreto-Lei 
n.º355-A/98, de 13 de Novembro, art. 3, n.º 2). Um deles tem 22h 
de redução para o cargo e o outro 14h, o que totaliza 36 tempos; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Uma vez que frequentam 
no agrupamento 1114 
alunos pelo que o 
número de horas de 
redução para os Vice-
Presidentes seria até 28h 
(Decreto-Lei n.º355-
A/98, de 13 de 
Novembro, Anexo 2); 

 
O25 23 de Outubro 

de 2007 
- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 

primeiro dia de aulas do ano lectivo;  
 
 
 
 
 
 
 
- Os critérios pedagógicos não constam do Projecto Educativo;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A turma do 5.º A tem disciplina de EVT em dois dias 

consecutivos (2ª e 3ª f); as turmas do 5.º E e F têm a disciplina de 
HGP em dois dias consecutivos (4ª e 5ªf); as turmas do 6.º A, B e 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto; 

 
 
 
 
 
- Tal situação contraria o preceituado no ponto 

5.1 do Despacho Conjunto n.º 373/2002, com 
as alterações introduzidas pelo Despacho 
n.º13765/04 (2.ºsérie), de 13 de Julho e pelo 
Despacho n.º 16068/2005, de 22 de Julho; 

 
 
 
 
 
 
- As situações referidas não observam a 

orientação contida no documento “OAL 
2006/2007 – Algumas Notas”; 

 

- O Plano Anual de 
ocupação plena dos 
tempos escolares foi 
enviado à DRELVT pelo 
ofício n.º 1034, datado de 
02-10-2007.  

O primeiro dia de aulas 
teve lugar 14-09-2007. 
 

- Os critérios pedagógicos 
para a constituição das 
turmas foram aprovados 
pelo Conselho 
Pedagógico em reunião 
de 04-07-2007 (2.º e 3.º 
Ciclos), contudo, não 
constam no Projecto 
Educativo (o qual está 
em processo de 
reformulação); 

 
 
 
 



C têm Matemática à 5ª e 6ªf; a turma do 6.º D tem Matemática às 
2ª e 3ª f; 

 
- As turmas do 6.º F, I e J têm as disciplinas de EVT lançadas das 

8.20h às 9.50h, retomando as aulas às 13.35h até às 18.35h; 
 
- As turmas 7.ºA e 8.ºA têm a disciplina de Matemática em dias 

consecutivos, respectivamente, às 4ª, 5ª e 6ª, 2ª e 3ª feiras; as 
turmas do 8.º A e 8.º C têm a disciplina CNFQ em dias 
consecutivos (5ª e 6ª, 3ª e 4ª feiras); a turma do 8.º B tem toda a 
carga curricular das disciplinas de CNFQ num único dia (5ªf); 
todas as turmas do 9.ºano têm a disciplina CNFQ em dois dias 
consecutivos, à excepção da turma E que tem 2,5blocos no mesmo 
dia (5ªf); 

 
- As docentes O (Grupo 240) e Q (Grupo 500) têm nos seus 

respectivos semanários-horários uma redução de 5h, em virtude de 
terem a seu cargo filhos portadores de deficiência congénita. Tal 
pretensão, formulada com base no teor do art. 21.º do DL 194/96, 
foi objecto de deferimento, por parte da Presidente do Conselho 
Executivo, através dos Despachos de 6 e 4 de Setembro de 2007, 
respectivamente;  

 
 
 
 
 
 
- Na escola DS, no que diz respeito às Vice-Presidentes, 

encontramos três docentes (1 do Pré-Escolar, 1 do 1.º ciclo e 1 do 
3.ºciclo), sendo que a docente do 3.ºciclo (Grupo 400) com 
redução de 14h, não têm componente lectiva;  

 
 
 
 
 
- Também ao Assessor (Grupo 510) foi-lhe atribuída uma redução 

de 14h. O seu horário foi completado com duas horas do “crédito 
horas” destinadas a apoio educativo;  

 
 

 
 
 
 
 
 
- As situações referidas não observam a 

orientação contida no documento “OAL 
2006/2007 – Algumas Notas”; 

 
 
 
 
 
 
- Atendendo que os seus descendentes têm 

idades superiores a 1ano e que não houve 
lugar à correspondente redução de abonos, 
entende-se não ter sido observado o 
enquadramento legal, mais especificamente a 
Lei n.º35/2004, de 29 de Julho, que 
regulamenta o Código do Trabalho, bem como 
o teor do Despacho de 3.AGOS.2006 do SEE, 
exarado na informação n.º 607/DSGRH/2006 
e dado a conhecer às escolas através do Oficio 
Circular n.º51, de 14 de Agosto de 2006; 

 
 
- Em desconformidade com o disposto no ponto 

2 do art.3.º do DL n.º355-A/98, de 13 de 
Novembro; 

 
 
 
 
 
 
- Divergência com o preconizado no n.º4 do 

Art.7 do Despacho n.º13599/06, de 28 de 
Junho, alterado pelo Despacho n.º17860/07, 
de 13 de Agosto; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- “Consultados os 

processos individuais das 
docentes, e sendo o 
Órgão de Gestão 
competente para os actos 
administrativos 
praticados, é nosso 
entendimento que as 
reduções em causa 
carecem da devida 
fundamentação” (IGE) 

 
 
- Uma vez que este 

agrupamento de escolas 
tem 1813 alunos 
inscritos, então os Vice-
Presidentes do CE dispõe 
até 30h de redução 
(Decreto-Lei n.º355-
A/98, de 13 de 
Novembro, Anexo 2);  

 
 
 
 



- No agrupamento de escolas DS, a disciplina de EMRC é 
ministrada aos alunos do 1º ao 3º ciclo que por ela optaram. Por 
proposta do Secretariado Diocesano (ofícios n.ºs 83, 84 e 85 
datados de 28-08-2007) e na interpretação do 1.8 do Despacho n.º 
23731 de 21-10-06 do Director Regional (DRELVT), a Presidente 
do CE em exercício homologou a colocação de três docentes, 
todos eles com semanários-horários de 22h, sendo que a totalidade 
destas 66h lectivas se destinam à leccionação da disciplina de 
EMRC ao universo dos alunos supra citado.  

 

 

O26 23 de Outubro 
de 2007 

- Os critérios pedagógicos não constam do Projecto Educativo;  
 
 
 
 
 
- As horas registadas nos semanários-horários dos docentes 

correspondentes às horas da componente não lectiva/equiparada a 
lectiva não estão a ser efectivamente controladas, mais 
especificamente, ao nível da assiduidade dos docentes, do trabalho 
desenvolvido e dos conteúdos leccionados, desde o início do ano 
lectivo. Existem, no entanto, alguns Livros de Registo Diário, mas 
não se encontram devidamente registadas/sumariadas as 
respectivas horas pelos respectivos docentes; 

 
- As duas VPCE não têm turma(s) atribuídas, encontrando-se em 

regime de exclusividade no Órgão de Gestão, tal como fossem 
Presidentes do CE; 

 
- A professora de EMRC tem direcção de turma e outros tempos de 

redução.   
 

- Incumprimento do preceituado no ponto 5.1 
do Despacho n.º 14026 de 3 de Julho; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Em desconformidade com o disposto nos n.ºs 

1 e 2 do DL n.º355-A/98, de 13 de Novembro; 
 

 

- Apesar dos critérios 
pedagógicos não 
constarem no PE, estes 
foram aprovados em CP, 
constando, portanto, nas 
respectivas actas; 

 

O27 23 de Outubro 
de 2007  

- No código de recrutamento 420 (Geografia) foi requisitado 
1horário (15h), para um horário de substituição temporária, 
havendo 1horário de professor do Quadro de Escola com 
insuficiência de tempos lectivos (3h) 
No código de recrutamento 520 (Biologia/Geologia) foi 
requisitado 1horário (10h), havendo 1horário com insuficiência de 
tempos lectivos (1h); 
 

- Os processos de sete alunos com NEE não se encontram 
devidamente formalizados; 

- Incumprimento do disposto no n.º2 (primeira 
parte) do Art.9.º do Despacho n.º13599/06; 

 
 

 



O28 24 de Outubro 
de 2007 

- No código de recrutamento 500 (matemática) verifica-se a 
existência de 1 horário com insuficiência de tempos lectivos 
(1hora) e a requisição de 1 horário (12horas); 

 
- Os processos dos alunos com NEE encontram-se devidamente 

organizados. No entanto, na amostra analisada verifica-se que os 
documentos médicos e/ou de técnicos especializados não 
identificam, de forma inequívoca, que o aluno é portador de NEE 
de carácter permanente. 

 

- Em desconformidade com o preceituado no 
n.º2 (primeira parte) do Art.º9.º do Despacho 
n.º13599/06; 

 

 

O29 24 de Outubro 
de 2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo; 

 
 
 
- Os critérios pedagógicos não constam do Projecto Educativo;  
 
 
 
 
- Existem 3 JI que não asseguram o funcionamento até às 17.30h;  
 
 
- Existem 4 escolas que não asseguram o funcionamento até às 

17.30h 
Existem 5 escolas que não oferecem o ensino do Inglês aos alunos 
do 3º e 4º anos; 

 
- Os 63 processos dos alunos com NEE só estão organizados de 

acordo com o DL n.º319/91. Os professores desta mesma escola 
fizeram uma checklist de acordo com o Sistema CIF que ainda não 
aplicaram aos processos por aguardarem legislação actualizada. 
No entanto, elaboraram um Regulamento, tendo por base a 
proposta do novo DL, de forma a poderem avaliar os processos 
dos alunos com base no Sistema CIF. Também diligenciaram, por 
escrito, junto dos médicos que acompanham os alunos no sentido 
de solicitarem a sua colaboração na aplicação da CIF.  

 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto; 

 
- Divergência com o prescrito no n.º5.1 do 

Despacho n.º14026/2007, de 3de Julho, 
alterado pela rectificação n.º 1258/2007, de 13 
de Agosto; 

 
- Discordância com o determinado no ponto 5.º 

do Despacho n.º12591/06, de 16 de Junho; 
 
- Discordância com o determinado nos pontos 5 

e 9 alínea b) do Despacho n.º12591/06, de 16 
de Junho; 

 

 

O30 25 de Outubro 
de 2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo; 

 
 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto; 

 
 
 
 



 
- Os critérios pedagógicos não constam do Projecto Educativo;  
 
 
 
 
- Existe 1 horário docente, indevidamente, ocupado por requisição 

indevida da escola em 9h. 
 
 

 
- Divergência com o prescrito no n.º5.1 do 

Despacho n.º14026/2007, de 3de Julho, 
alterado pela rectificação n.º 1258/2007, de 13 
de Agosto; 

 
- Incumprimento do descrito no DL n.º20/2006, 

de 31 de Janeiro, com aviso n.º 5634-A/2007, 
de 23 de Março e Lei n.º16/2001, de 22 de 
Junho, Art.24º, n.º4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
- Na escola existe um total 

de 20 turmas do 2.ºCiclo 
e dois semanários 
horários docentes de 
EMRC – um completo e 
outro de 9h. 

 
O31 25 de Outubro 

de 2007 
- No código de recrutamento 420 foi efectuada uma distribuição 

com o objectivo de evitar a criação de um horário zero com a 
consequente submissão de um docente à situação de destacamento 
por ausência de serviço. Tal situação provocou a criação de 2horas 
de insuficiência de tempos lectivos no referido grupo.  

- Esta situação configura uma má gestão dos 
recursos humanos por parte do Conselho 
Executivo e desrespeita o estabelecido no n.º2 
do ponto 3 do Aviso n.º5634-A/2007, de 23 de 
Março da DGRHE.  

 

- A “ficha de comunicação 
de situações de 
desconformidade” 
possibilita perceber quais 
os docentes em questão e 
a sua respectiva situação; 
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de 2007 
- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 

primeiro dia de aulas do ano lectivo; 
 
 
 
 
 
- Existe 1 JI que não assegura o funcionamento até às 17h30; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Existem alunos com NEE do 1.º ciclo EB, abrangidos pela alínea 

i) do n.º2 do art.2.º do Decreto-lei n.º319/91, com PEI, mas não 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto; 

 
 
 
- Contraria o disposto no ponto 5 do Despacho 

n.º12591/2006, de 16 de Junho; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- O plano de ocupação dos 
tempos escolares foi 
submetido à DRELVT 
em 01-10-2007, portanto 
após o primeiro dia de 
aulas; 

 
- As actividades 

educativas decorrem das 
9h00 às 15h00. Às 2ª e 5ª 
feiras, das 15h00 às 
16h00, cada uma das 
educadoras cumpre 
serviço não lectivo a 
nível de estabelecimento. 
As crianças saem às 
15h00 pois não há 
actividades de 
prolongamento; 

 
 
 



têm Programa Educativo elaborado para o ano lectivo que 
frequentam no presente ano de escolaridade. Não há professores 
de apoio educativo ou professores do ensino especial colocados no 
Agrupamento; 

 
- Há 1 turma do 2.ºciclo EB com intervalo inferior a 1hora, quando 

o estabelecimento tem refeitório escolar (a turma 5.º1 tem o 
período de almoço das 12h às 12h50 nas 5ªf) 

 
- Existem 3 turmas do 2.ºciclo EB com aulas de EF que não 

respeitam o intervalo de 1hora depois de findo o período definido 
para o almoço no horário do respectivo grupo/turma (a turma 5.º1 
tem período de almoço das 12h às 12h50 nas 5ªf; as turmas 5.º5 e 
6.º3 têm hora de almoço das 12h às 13h e a disciplina de EF 
começa às 13h45 – 4ªfeira); 

 
- Outras situações: 
* EF em dias consecutivos: 5.º5 (3ª e 4ªf); 6.º1 (4ª e 5ªf); 6.º3 (3ª e 4ªf) 
e 6.º4 (4ª e 5ªf) 
* Língua Estrangeira em dias seguidos: 5.º1 (Ing à 5ª e 6ªf) 
* A turma 5.º4 tem Inglês na manhã do mesmo dia (4ªf), com bloco de 
90 minutos e um segmento de 45 minutos intercalados pela disciplina 
de HGP 
* A turma 6.º3 tem um bloco de 90minutos da disciplina de CN (aula 
teórica – 5ªf) entre dois segmentos de 45minutos em que a turma está 
desdobrada (um turno à 3ªf e outro à 6ªf); 
 
- Existem 9 turmas do 3.ºciclo EB com aulas de EF que não 

respeitam o intervalo de 1hora depois de findo o período definido 
para o almoço no horário do respectivo grupo/turma (7.º1, 8.º1, 
8.º2, 8.º3, 8.º5, 9.º1, 9.º2, 9.º4 e 9.º5); 

 
- Outras situações: 
* Línguas estrangeiras em tempos consecutivos: 7.º1 (Francês e Inglês 
seguidos à 2ªf) e 8.º5 (1 (Francês e Inglês seguidos à 2ªf) 
* Línguas estrangeiras em dias seguidos: 7.º2 (Ing à 4ªf e 5ªf), 9.º3 (Ing 
à 4ª e 5ªf) 
* Turmas com 4,5 blocos marcados no respectivo horário no mesmo 
dia da semana: 8.º3 (3ªf), 8.º5 (3ªf), 9.º2 (5ªf). Contudo, esta situação 
só acontece nos dias e nas turmas que têm alunos a frequentar a 
disciplina de EMRC;  
 

 
 
 
 
 
- Incumprimento do preceituado no ponto 4.3 

do Despacho n.º14026/2007, de 3 de Julho; 
 
 
- Estas situações estão em desconformidade 

com previsto no ponto 4.4 do Despacho 
n.º14026/2007, de 3 de Julho; 

 
 
 
 
- Discordância com o disposto na alínea b) do 

n.º3 do Cap. 1 do documento do ME, datado 
de 29-06-2006, com orientações para a 
elaboração de horários; 

 
 
 
 
 
 
 
- Incumprimento do preceituado no ponto 4.3 

do Despacho n.º14026/2007, de 3 de Julho; 
 
 
 
 
- Discordância com o disposto na alínea b) do 

n.º3 do Cap. 1 do documento do ME, datado 
de 29-06-2006, com orientações para a 
elaboração de horários; 

- Divergência com o prescrito na pág.67 do 
documento do DEB “Reorganização 
Curricular do EE”; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Existe 1 turma, do ensino secundário, com aulas de EF que não 
respeita o intervalo de 1hora depois de findo o período definido 
para o almoço no horário do respectivo grupo/turma (a turma 
10.º1 tem hora de almoço das 13h35 às 14h35. A disciplina de EF 
começa às 14h40 (2ª e 6ªf). Na 2ªf a turma termina a aula de Inglês 
às 13h35 e na 6ªf termina a aula de filosofia às 13h35. Nesses dias 
começa a disciplina de EF às 14h); 

 
- Existem horários docentes sem a componente não lectiva a nível 

de estabelecimento marcada nos respectivos semanários (total de 
102h); 

 
- Verificou-se a existência de 4 horários docentes sem os tempos 

supervenientes respectivamente, 1h, 1h, 2h, 2h marcados nos 
respectivos semanários; 

 
- Outras situações detectadas: 
* Aferiu-se a existência de 4 horários sem as horas de redução ao 
abrigo do art. 79.º ECD registadas (total de 12horas); 
 
 
 
* Há 3 horários sem as horas de insuficiência de tempos lectivos 
registadas (total de 5 horas); 
 
 
* O Agrupamento é frequentado por 1175 alunos/crianças. Nos termos 
do disposto do n.º2 do art.3.º do DL n.º355-A/98, de 13 de Novembro, 
o Agrupamento dispõe de um crédito até 28h para reduzir a 
componente lectiva dos docentes que exercem o cargo de Vice-
Presidente  do CE. Para esse efeito, estão distribuídas 39h; 
* O Agrupamento é frequentado por 1175 alunos/crianças. Nos termos 
do disposto no n.º1 do Despacho n.º1355/98, de 5 de Agosto, o 
Agrupamento dispõe de um crédito até 14h para reduzir a componente 
lectiva dos docentes que exercem o cargo de Assessores Técnico-
Pedagógicos ao CE. Para esse efeito, estão distribuídas 18h; 
* Não existe mecanismo de controlo de assiduidade dos docentes 
relativamente à totalidade das horas da componente não lectiva 
atribuídas para o desempenho dos cargos de Coordenador de 
Departamento e Coordenador dos Directores de Turma, bem como da 
totalidade das horas de redução da componente lectiva para o exercício 
do cargo de Director de Turma. Apesar dessas horas estarem registadas 

- Incumprimento do preceituado no ponto 4.4 
do Despacho n.º14026/2007, de 3 de Julho; 

 
 
 
 
 
 
- Desconformidade com o estipulado no n.º3 do 

art.76.º do ECD; 
 
 
- Desconformidade com o estipulado no n.º3 do 

art.76.º do ECD; 
  
 
 
- Divergência com o estipulado no n.º3 do 

art.76.º do ECD; 
 
 
 
- Divergência com o estipulado no n.º3 do 

art.76.º do ECD; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pela totalidade nos horários, os docentes só assinam o livro de 
presenças em metade das horas atribuídas para o exercício desses 
cargos; 
 
- O docente Coordenador de Estabelecimento tem redução da 

componente lectiva. Essa escola tem 390 alunos, pelo que de 
acordo com o prescrito na alínea a) do ponto do Despacho Interno 
do SEE, de 21-04-2006, dispõe de 12h para aquele efeito. De 
acordo do esse despacho, tal redução carece de autorização da 
DRELVT (Ofício Circular n.º48 de 26-07-2006);  

 
- A escola solicitou dois horários para o grupo de recrutamento 520, 

ambos com 13h, um pela 2ª contratação cíclica e outro pela 4ª 
contratação cíclica. Nesse grupo de recrutamento há uma docente 
do quadro que tem 6h de insuficiência de tempos lectivos (nessas 
horas de trabalho de natureza não lectiva). Assim, os horários dos 
docentes contratados poderiam ter sido requisitados com menos 
horas;  

 
- O docente U (620) foi colocado num horário de 19h, lecciona 19h 

e está a ser abonado por 20h; 
 
- Aferiu-se 3 tempos atribuídos em excesso pelo estabelecimento de 

ensino.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Discordância com o previsto no ponto 2 do 

art.38.º do DL n.º20/2006, de 31 de Janeiro, 
bem como no art. 1.º da Portaria n.º367/98, de 
29 de Junho, republicada pela Portaria 
n.º1046/2004, de 16 de Agosto; 

 
 
 
 
 
 
- Desconformidade com o previsto no ponto 3 

do art. 7.º do Despacho n.º13599/2006, de 28 
de Julho. 

 

 
 
 
 
- A escola solicitou a 

autorização mas ainda 
não obteve resposta da 
DRELVT; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A escola dispõe de 16h 

de crédito global. 
Encontram-se 
distribuídas pelos 
docentes 19h ao abrigo 
desse crédito. 

 
O33 26 de Outubro 

de 2007 
- Foram atribuídas mais 10h do crédito da escola ao VPCE para 

além das legalmente concedidas, exercendo deste modo as suas 
funções em regime de exclusividade. A escola justificou essa 
situação por serem insuficientes as 12h inicialmente atribuídas, 
em virtude de se tratar de um agrupamento com características 
muito especificas – contrato TEIP, para além dos CEF, EFA e 
projectos de desenvolvimento.  

 

 
 

O34 26 de Outubro 
de 2007 

- Os processos individuais dos seis alunos com NEE não se 
encontram devidamente formalizados porque não apresentam os 
relatórios relativamente ao ano transacto, previstos no n.º5.5 do 
Despacho n.º105/97, de 30/05, alterado pelo Despacho 
n.º10856/2005, de 13/05 e rectificado pela Rectificação 

 
 



n.1068/2005, de 22/06; 
 
- A escola, no presente ano lectivos ainda não criou mecanismos 

internos para controlar a presença dos docentes no trabalho 
prestado nas horas supervenientes – previstas na tabela do n.º2 do 
Art.3.º do Despacho n.º 13599/2007, de 13 de Agosto – e em 
algumas actividades da componente não lectiva, como por 
exemplo nas designadas por “Inventário” e “Horários”.  

 
 

O35 26 de Outubro 
de 2007 

- A escola solicitou à DRELVT autorização para colocar em oferta 
de escola um horário de 19horas e outro de 12horas e questionou 
se teria de contratar 2 professores diferentes para leccionarem a 
mesma disciplina na mesma turma. A DRELVT informou a 
escola, no dia 27 de Setembro, que poderia contratar no âmbito da 
oferta de escola o mesmo professor para leccionar uma 
determinada disciplina desde que fossem preenchidos dois 
pedidos para cada horário superior a 11 horas, o que veio a 
acontecer; 

 
- Existem 2 turmas, tipo 2, Electricidade e Energia, cada uma com 7 

alunos; 1 turma de Metalurgia Electromecânica com 3 alunos. 
 

- Desconformidade com o n.º1 do Art.º11.º do 
Decreto-Lei n.º35/2007, de 15 de Fevereiro; 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Incumprimento do Decreto Regulamentar 

n.º16/2002, de 15 de Março. 
 

 

O36 26 de Outubro 
de 2007 

- Os critérios pedagógicos não constam do Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Da totalidade dos processos individuais dos 44 alunos NEE 

apoiados pelas Docentes do Ensino Especial – Grupo 910, 
verificou-se que os respectivos PEI’s não estão assinadas por 
nenhuma Psicóloga, nem por um elemento da equipa de saúde 
escolar, conforme o prescrito no ponto 2 do Art.º22.º do DL 
n.º319/9. Está somente assinada pelo representante do órgão de 
gestão, pelo DT/Titular de Turma e pelo professor de Educação 
Especial, bem como pelos respectivos Encarregados de Educação; 

- Divergência com o estatuído no n.º5.1 do 
Despacho n.º14026/2007, de 3de Julho, 
alterado pela rectificação n.º 1258/2007, de 13 
de Agosto; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Os critérios pedagógicos 
foram aprovados em CP 
e constam nas 
respectivas actas.  

O Projecto Educativo do 
Agrupamento encontra-se 
em construção, visto ter 
sido constituído em 01-
09-2007; 

 
- Esta situação verifica-se 

pelo facto de não ter sido 
criado nenhum Serviço 
de Psicologia e 
Orientação, apesar do 
mesmo ter sido 
solicitado, várias vezes, 
pelos anteriores CE à 
DRELVT; 



 
 
-  Existem turmas do 2.º CEB com intervalo para almoço inferior a 

1hora, quando o estabelecimento tem refeitório escolar; 
 
 
 
 
- Existem turmas do 3.º CEB com intervalo para almoço inferior a 

1hora, quando o estabelecimento tem refeitório escolar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Há 1 turma com aulas de Educação Física que não respeita o 

intervalo de 1hora depois de findo o período definido para o 
almoço no horário do respectivo grupo/turma;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- As horas registadas nos semanários-horários dos docentes 

correspondentes às horas da componente não lectiva e equiparada 
a lectiva – Art.º79.º, ECD, Trabalho de Estabelecimento, Horas 
supervenientes, DT’s, Desporto Escolar, Mediador EFA, Horas 
para Clubes, Horas atribuídas ao CRE, Coordenação de 

 
 
- Incoerência com o prescrito no ponto 4.3 do 

Despacho n.º14026/2007 e a alínea c) do 
ponto 3 Capítulo I do documento do 
Ministério da Educação de 29-06-2006 
intitulado “Algumas Notas”; 

 
- Divergência com o prescrito no ponto 4.3 do 

Despacho n.º14026/2007 e a alínea c) do 
ponto 3 Capítulo I do documento do 
Ministério da Educação de 29-06-2006 
intitulado “Algumas Notas”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Incoerência com o prescrito no ponto 4.4 do 

Despacho n.º14026/2007; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- As turmas A, B e C do 

5.ºano e as turmas do 6.º 
têm intervalo para 
almoço inferior a 1hora; 

 
 
- As turmas A do 7.º ano, 

A, C, D e E do 8.º ano e 
A, C, D e E do 9.º ano 
têm intervalo para 
almoço inferior a 1hora, 
quando o 
estabelecimento tem 
refeitório escolar. Esta 
situação foi assumida 
pelo CE, justificando-a 
como a forma de ajustar 
os horários lectivos aos 
horários dos transportes 
públicos; 

 
- Na turma D do 7.º ano a 

aula de Educação Física 
não respeita o intervalo 
de 1hora depois de findo 
o período definido para o 
almoço no horário do 
respectivo grupo/turma. 
Assim, o horário de 
almoço é das 13.25h às 
14.25 e os alunos têm a 
respectiva aula de EF 
marcada no seu horário 
às 15.10h; 

 
 
 



Departamentos, Representantes Disciplina, Direcção de Instalação 
- estão a ser a controladas ao nível da assiduidade, mas não existe 
o registo de tarefas em livros próprios destinados para o efeito; 

 
- No 3.º ciclo, o segmento de 45 minutos “a decidir pela escola” foi 

atribuído à área curricular disciplinar de Francês.  
 

 
 
 
 
- Esta situação contraria o estipulado no Anexo 

III ao DL n.º6/2001, alterado pelo DL 
n.º209/2002. 

 
O37 26 de Outubro 

de 2007 
- Os critérios pedagógicos não constam do Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
- Existem 5 JI que não asseguram o funcionamento até às 17.30h; 
 
 
- Os processos dos 54 alunos com NEE estão todos elaborados 

apenas de acordo com o DL n.º319/91. Os professores já ouviram 
falar do Sistema CIF, já tentaram uma abordagem a esse Sistema 
mas não adequaram os processos por falta de 
informação/formação oficial. 

 

- Divergência com o estatuído no n.º5.1 do 
Despacho n.º14026/2007, de 3de Julho, 
alterado pela rectificação n.º 1258/2007, de 13 
de Agosto; 

 

- Incumprimento do ponto 5 do Despacho 
n.º12591/06, de 16 de Junho. 

 

 

O38 26 de Outubro 
de 2007 

- Existem 9 turmas do 3.º CEB com intervalo para almoço inferior a 
1hora, quando o estabelecimento tem refeitório escolar; 

 
 
 
 
 
 
 
- A turma G do 8.º ano e a turma E do 9.ºano apresentam a mesma 

disciplina (matemática) ao último tempo do turno nos seus 
horários; 

 
- No presente ano lectivo, a escola tem 33 horas lectivas da 

disciplina de EMRC para atribuir no Grupo de Recrutamento 290 
(EMRC). Neste mesmo Grupo de Recrutamento existe uma 
docente do Quadro de Escola. Na distribuição de serviço a escola 
atribuiu à docente do Quadro do Grupo de Recrutamento 290 
(EMRC), W, com 4horas de redução do artigo 79.º do ECD, o 

- Divergência com o prescrito no ponto 4.3 do 
Despacho n.º14026/2007, alterado pela 
Rectificação n.º1258/2007, de 13 de Agosto 

 

 
 
 
 
- Esta situação contraria as recomendações do 

Departamento da Educação Básica relativas à 
reorganização do EB; 

 
 

- As turmas D do 7.º ano, 
C, D e E do 8.º ano e A, 
D, F, G e H do 9.º ano 
apresentam um intervalo 
de 55 minutos e, por isso, 
inferior a 1hora, quando 
o estabelecimento tem 
refeitório escolar; 

 



semanário–horário com 11 tempos lectivos de EMRC (turmas A, 
C, D E, F, G, H e I do 9.º ano e turmas A, B, C, D, E, F, G do 12.º 
ano) e 7 tempos lectivos para a disciplina de AE Comunitário do 
11.ºG, Formação Cívica do 9.ºG e a Direcção de Turma do 9.ºG 
(ou seja um total de 7horas que não são de EMRC). As restantes 
22horas (33-11) constituíram um semanário-horário requisitado, 
tendo sido colocada uma docente contratada do referido grupo. 
Assim, deveria ter sido atribuído à docente contratada 18 tempos 
lectivos de EMRC (tem 4horas de redução do artigo 79.º do ECD) 
dado que como todos os professores de EMRC tem um conteúdo 
funcional limitado à sua disciplina, estando impedidos de leccionar 
cumulativamente aos mesmos alunos outras áreas disciplinares ou 
de formação como estipulado na Lei n.º16/2001, de 22 de Junho. 
Se tal acontecesse teria sido requisitado um semanários-horários 
com 15horas (33-18) em vez de 22horas; 

 
- Relativamente aos 10 processos de alunos com NEE que 

conduziram à redução do n.º de alunos por turma e dando 
cumprimento ao Despacho do Senhor Inspector-Geral de 17 de 
Setembro de 2007 exarado na Informação I/03377/SC/07, de 17 
de Setembro de 2007 verificou-se que num processo não está 
atestada, por técnico de saúde, a deficiência de modo a que a 
mesma seja identificada em termos de CIF. 

 
O39 26 de Outubro 

de 2007 
- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 

primeiro dia de aulas do ano lectivo; 
 
 
 
 
 
 
 
- Não foram definidos critérios pedagógicos para a constituição das 

turmas do 3.ºCiclo e do ensino secundário; 
-  Os critérios pedagógicos não constam do Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto; 

 

 
 
 
- Não observância do 5.1 do despacho 

n.º14026/2007, de 3 de Julho, alterado pela 
Rectificação n.º1258/2007, de 13 de Agosto; 

 
 
 
 
 
 

- O início da actividade 
escolar teve lugar em 17-
09-2007. O Plano anual 
de ocupação plena dos 
tempos escolares foi 
enviado à DRELVT por 
via electrónica no dia 24-
09-2007; 

 
- O Projecto Educativo 

bem como o 
Regulamento Interno 
encontram-se em 
processo de revisão.  

A constituição de turmas 
foi regida exclusivamente 
pelos critérios fixados no 
Despacho n.º 14026/07, 



 
 
 
- A Escola em questão tem 937 alunos inscritos. O CE, no que diz 

respeito às vice-presidências, integra duas docentes às quais foi 
concedida a redução de 18h a cada uma, sem lugar a componente 
lectiva.  

 

 
 
 
- Em desconformidade com o disposto no ponto 

2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 355-A/98, 
de 13 Novembro. 

 

de 3 de Julho; 
 

O40 29 de Outubro 
de 2007 

- Não está autorizada a constituição da turma, com 24 alunos, do 
1.ºano dos cursos profissionais – Nível III, embora o CE tenha 
solicitado a autorização a 12 de Outubro de 2007; 

 
- Ao código de recrutamento 290 (EMRC): 
* foi atribuída uma direcção de turma a um docente e, com 25 turmas, 
há 40 tempos lectivos atribuídos aos professores de EMRC 
*foi requisitado 1horário (8horas), o que consiste numa requisição 
indevida de 2horas; 
 
- No código de recrutamento 520 (Biologia/Geologia) há 1horário 

com insuficiência de tempos lectivos (9horas), havendo 2horários 
com horas extraordinárias (1hora cada um). 

 

- Contraria o estipulado no n.º26.1 do Despacho 
n.º14758/04, rectificado pela Declaração de 
Rectificação n.º1645/04, de 2 de Setembro; 

 
- Em desconformidade com o preceituado no 

n.º4 do Art.º24.º da Lei n.º16/2001, de 22 de 
Junho; 

 
 
 
- Discordância com o prescrito no n.º2 

(primeira parte) do Art.º9.º do Despacho 
n.º13599/06; 

 

 

O41 31 de Outubro 
de 2007 

- Existem 23 horários docentes com horas extraordinárias não 
marcadas nos respectivos semanários; 

 
 
 
- No código de recrutamento 430 foi contratado um professor para 

10horas quando dois docentes têm, respectivamente, 2 e 1 hora de 
insuficiência de serviço lectivo.  

 

- Divergência com o RAAG, Art.º17.º, n.º2, 
alínea f), o Despacho n.º13599/2006, alterado 
pelo Despacho n.º17860/2007, de 13 de 
Agosto, art.º2.º, n.º2 e CPA, Art.º29.º; 

 
- Contraria o princípio gestão eficiente dos 

recursos humanos previsto no n.º2 do art.º9.º 
do despacho n.º13599/2006, alterado pelo 
Despacho n.º17860/2007, de 13 de Agosto. 

 

- O CE permitiu que 
fossem os professores a 
fazer a marcação das 
respectivas horas; 

 

O42 31 de Outubro 
de 2007 

- A turma 7.ºC tem 5 blocos no mesmo dia;  
 
 
 
- Existe uma turma CEF com 8 alunos;  
 
 
 
 
- A turma do 1.ºano do Curso Profissional do Ensino Secundário de 

- Incoerência com o disposto no ponto 3 da 
brochura “Reorganização Curricular do 
Ensino Básico”; 

 
- O facto contraria o preceituado no Decreto 

Regulamentar n.º 16/2002, de 15 de Março e 
no Artigo.ºº7.º, alínea g) do Despacho 
Conjunto n.º453/04, de 27 de Julho; 

 
- Divergência com o previsto no n.º26.1 do 

 



Indústrias Alimentares abriu com 17 alunos e sem autorização da 
DRELVT;  

 
- A docente X, membro de órgão de gestão, não tem componente 

lectiva atribuída. 

Despacho n.º14758/2004, de 23 de Julho, 
rectificado pela Rectificação n.º1645/2004; 

 
- Desconformidade com o previsto no DL 

n.º355-A/98. 
O43 31 de Outubro 

de 2007 
- A escola tem 27 turmas e 64 horas de EMRC. 
 

- Contraria o disposto no n.º4 do Art.º24.º da 
Lei n.º16/2001, de 22 de Junho. 

 

 

O44  31 de Outubro 
de 2007 

- A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 
primeiro dia de aulas do ano lectivo;  

 
 
 
 
 
 
 
- Os critérios pedagógicos não constam do Projecto Educativo; 
 
 
 
 
 
 
- Outras situações detectadas: 
* Turmas com a disciplina de Inglês em dias consecutivos 
* Turmas com a disciplina de Francês em dias consecutivos 
* Turmas com a disciplina de Educação Física em dias consecutivos 
* Turmas com a disciplina de Matemática em dias consecutivos 
* Turmas com a disciplina de Português em dias consecutivos; 
 
 
 
- A docente V (Grupo 910) tem no seu respectivo semanário-

horário uma redução de 3h, em virtude de ter a seu cargo um filho 
portador de deficiência congénita. Esta redução está assinalada 
como horas extraordinárias; 

 
 
 
 
 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto; 

 
 
 
 
 
- Contraria o disposto 5.1 do Despacho 

Conjunto n.º373/2002, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho n.º13765/04 
(2ªsérie), de 13 de Julho e pelo Despacho 
n.º16068/2005, de 22 de Julho; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Atendendo que o seu descendente tem idade 

superior a 1ano e que não houve lugar à 
correspondente redução de abonos, entende-se 
não ter sido observado o enquadramento legal, 
mais especificamente a Lei n.º35/2004, de 29 
de Julho, que regulamenta o Código do 
Trabalho, bem como o teor do Despacho de 
3.AGOS.2006 do SEE, exarado na informação 
n.º 607/DSGRH/2006 e dado a conhecer às 

- O início da actividade 
escolar teve lugar em 14-
09-2007. O Plano anual 
de ocupação plena dos 
tempos escolares foi 
enviado à DRELVT pelo 
ofício n.º 1479/5.1.1, 
datado de 07-10-2007; 

 
- Os critérios pedagógicos 

para a constituição das 
turmas foram aprovados 
pelo Conselho 
Pedagógico em reunião 
de 06-09-2007; 

 
- Através da “ficha de 

comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível aferir quais as 
turmas e os respectivos 
dias em 
desconformidade; 

 
- Consultado o processo 

individual da docente, e 
sendo o Órgão de Gestão 
competente para o acto 
administrativo praticado, 
é nosso entendimento 
que a redução em causa 
carece da devida 
fundamentação; 



 
 
- No grupo 240 (EVT) uma docente com 10 horas de redução para o 

desempenho de funções de assessoria viu completado o seu 
horário com 4horas do crédito da escola; 

 
- Aos seguintes docentes foram conferidas horas de crédito horário 

para complemento dos respectivos horários: Grupo 300 1H+1H; 
Grupo 330 2H; Grupo 400 1H; Grupo 500 1H; 

 
 
- No código 230 há um professor contratado para 16horas enquanto 

dois professores (código 500) têm uma hora de insuficiência 
lectiva cada. No código 530 foi contratado um professor para 
18horas quando dois docentes têm uma hora de insuficiência cada.  

 

escolas através do Oficio Circular n.º51, de 14 
de Agosto de 2006; 

 
 
 
 
- Em desconformidade com o ponto 4 do Art.º 

7º do Despacho n.º13599/2006, de 28 de 
Junho, alterado pelo Despacho n.º17860/07, 
de 13 de Agosto;  

 
 

 

O45 31 de Outubro 
de 2007 

- Existem 297 alunos, 5 dos quais com NEE distribuídos por 3 
turmas. Na escola foram organizadas 14 turmas, quando seria 
possível constituir apenas 13; 

 
- No código de recrutamento 230, há um professor com 15 tempos 

de insuficiência lectiva. Simultaneamente, duas professoras têm 
uma hora extraordinária cada; 

 
- Os PEI não estão todos elaborados com a participação de técnico 

de saúde, com relatório técnico e com referência à classificação 
CIF. 

 

- Em desconformidade com o preceituado nos 
pontos 5.2 e 5.11 do despacho n.º14026/2007, 
de 3 de Julho; 

 
- Divergência com o principio da gestão dos 

recurso humanos previsto no n.º2 do artigo 9.º 
do despacho n.º13599/2006, alterado pelo 
Despacho n.º 17860/2007, de 13 de Agosto; 

 

 

O46 31 de Outubro 
de 2007 

- Verificou-se as seguintes desconformidades relativas ao 2.ºciclo 
do EB: 

* Violações de máximo de tempos por dia;  
* Blocos com 1 tempo apenas; 
* Disciplinas em dias consecutivos; 
 
 
 
 
- O tempo de “oferta escolar”, previsto no Anexo II ao DL 

n.º6/2001, alterado pelo DL n.º209/2002, foi utilizado 
indevidamente para aumentar a carga horária semanal das 
disciplinas de HGP no 5.ºano e Língua Portuguesa no 6.ºano; 

 

- As situações em questão contrariam as 
disposições do Cap. I do documento 
“Organização do ano lectivo 2006/2007 – 
Algumas notas” do Gabinete do Secretário de 
Estado da Educação; 

 
 
 
 
- Em divergência com o estatuído no n.º7 do 

art.5.º DL n.º6/2001, alterado pelo DL 
n.º209/2002, mais especificamente o 
desrespeito dos limites constantes dos 
desenhos curriculares; 

- Através da “ficha de 
comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível aferir quais as 
turmas e os respectivos 
dias em 
desconformidade; 

 
 
 
 
 
 



 
- Verificou-se as seguintes desconformidades relativas ao 3.ºciclo 

do EB: 
* Violações de máximo de tempos por dia;  
* Blocos com 1 tempo apenas; 
* Disciplinas em dias consecutivos; 
 
 
 
 
- O tempo de “oferta escolar”, previsto no Anexo II ao DL 

n.º6/2001, alterado pelo DL n.º209/2002, foi utilizado 
indevidamente para aumentar a carga horária semanal das 
disciplinas de História no 7.ºano e Ciências Naturais no 8.ºano; 

 
 
- O agrupamento está em instalação e, à data da intervenção ainda 

não tinha o Conselho Pedagógico em funcionamento efectivo; 
 

 
- As situações em questão contrariam as 

disposições do Cap. I do documento 
“Organização do ano lectivo 2006/2007 – 
Algumas notas” do Gabinete do Secretário de 
Estado da Educação; 

 
 
 
 
- Em divergência com o estatuído no n.º7 do 

art.5.º DL n.º6/2001, alterado pelo DL 
n.º209/2002, mais especificamente o 
desrespeito dos limites constantes dos 
desenhos curriculares; 

 

 
- Através da “ficha de 

comunicação de 
situações de 
desconformidade” é 
possível aferir quais as 
turmas e os respectivos 
dias em 
desconformidade; 

 
 
 
 
 
 
 

 

O47 31 de Outubro 
de 2007 

- Existe 1 turma com intervalo para almoço inferior a 1h, quando o 
estabelecimento tem refeitório escolar (2.ºciclo EB);   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Há 1 turma com as aulas de EF que não respeita o intervalo de 

1horas depois de findo o período definido para o almoço no 
horário do respectivo grupo/turma (2.ºciclo EB);  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Embora haja só uma 
turma (6.07) que não 
respeita o intervalo de 
uma hora para almoço, 
há 12 casos de 
lançamento de horas de 
apoio em que acontece a 
referida situação por 
cinco minutos (para a 
turmas “inteiras” a 
disposição não cumprida 
está contida no ponto 4.3 
do Despacho 
n.º14026/2007, de 3 de 
Julho); 

 
- Por cinco minutos a 

turmas 5.02 não cumpre 
o preceituado no ponto 
4.4 do Despacho 
n.º14026/2007, de 3 de 
Julho; 

 



- À excepção da turma 5.01, nas restantes 11 turmas do 5.ºano, o 
meio bloco da carga horária semanal de 1.5 da disciplina de EF 
aparece sempre associado ao meio bloco de EMRC: 

1. Donde, para os alunos que não optaram pela frequência de EMRC, 
o meio bloco de EF aparece isolado, o que contraria a alínea h) do 
Cap.I do documento “Organização do ano lectivo 2006/2007 – 
Algumas notas” do Gabinete do Secretário de Estado da Educação 

2. O mesmo acontece em 8 das 11 turmas do 6.º ano, com a 
excepção das turmas 6.08, 6.10 6.11; 

 
- A disciplina de EF é ministrada em dias seguidas em 10 das 12 

turmas do 5.º ano (excepções: 5.02 e 5.05); 
 
 
 
- O horário da turma 5.01 apresenta 4,5 blocos uma vez por semana, 

à 3.ºfeira; 
 
 
 
 
- O tempo de “oferta de escola”, previsto no Anexo II ao DL 

n.º6/2001, alterado pelo DL n.º209/2002, foi utilizado 
indevidamente para aumentar a carga horária semanal da 
disciplina de Matemática nos 5.º e 6.º anos; 

 
- Existem 7 turmas com intervalo para almoço inferior a 1hora, 

quando o estabelecimento tem refeitório escolar (3.ºciclo EB); 
 
 
 
 
 
 
- Outras situações detectadas: 
* A Língua estrangeira em dias consecutivos: 7.ºB 
* Os horários das turmas 7.ºA, 7.ºF, 8.ºA, 9.ºA, 9.ºB e 9.ºC apresentam 
4,5 blocos uma vez por semana e a turma 7.ºE  duas vezes (3ª e 5ª 
feiras) 
* As 3 turmas do 8.ºano apresentam um bloco de TIC em excesso 
relativamente à carga horária semanal 
* O tempo de “oferta de escola”, previsto no Anexo II ao DL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Contraria a alínea b) do Cap.I do documento 

“Organização do ano lectivo 2006/2007 – 
Algumas notas” do Gabinete do Secretário de 
Estado da Educação; 

 
- Em discordância com o prescrito na alínea g) 

do Cap.I do documento “Organização do ano 
lectivo 2006/2007 – Algumas notas” do 
Gabinete do Secretário de Estado da 
Educação; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- As duas primeiras situações redigidas neste 

tópico encontram-se em discordância com o 
prescrito na alínea g) do Cap.I do documento 
“Organização do ano lectivo 2006/2007 – 
Algumas notas” do Gabinete do Secretário de 
Estado da Educação; 

- Relativamente à desconformidade relacionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A disposição não 

cumprida no caso das 5 
turmas do 7.º ano e 2 do 
8.º ano está contida no 
ponto 4.3 do Despacho 
n.º14026/2007, de 3 de 
Julho; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



n.º6/2001, alterado pelo DL n.º209/2002, foi utilizado indevidamente 
para aumentar a carga horária semanal das disciplinas de Matemática 
no 7.º ano e Língua Portuguesa no 8.ºano; 
 
- A introdução autónoma da disciplina de TIC nas turmas do 8.ºano 

acarretou o aumento de 6horas no horário do respectivo professor; 
 
- Nos PEI, elaborados no corrente ano lectivo, embora de forma não 

expressa, já há indícios de utilização das definições previstas na 
CIF. 

com a “TIC” esta encontra-se em de 
discordância com o previsto no ponto 1 do 
Despacho de 27 de Julho de 2007; 

 
- Desconformidade com o currículo 

estabelecido no DL n.º6/2001, Anexo II; 
 
- Contraria o Despacho do SEE datado de 02-

02-2007.  
 

 
 
 
 
 
 
 
- A psicóloga informou 

que ainda não recebeu 
formação para efeitos de 
utilização da CIF. 

 

 
Sem data 

 
SD1 S/ data - A Direcção Executiva não submeteu o plano à DRE até ao 

primeiro dia de aulas do ano lectivo. 
 

- Incumprimento do ponto 12 do Art.º 12.º do 
Despacho n.º 13599/2006, de 28 de Junho, 
alterado pelo Despacho n.º 17860/2007, de 13 
de Agosto. 

- O início da actividade 
escolar teve lugar em 14-
09-2007. O Plano anual 
de ocupação plena dos 
tempos escolares foi 
enviado à DRELVT por 
via electrónica em 24-09-
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV. Mapa para consulta do último destino do processo 
 

Designação da 
Escola 

Informação- 
Proposta 

“Adenda” 
Ofício 

IGE Escola 

SETEMBRO 

 

S1 
20 de Setembro de 
2007 

   

S2 
24 de Setembro de 
2007 

   

S3 
26 de Setembro de 
2007 

   

S4 
26 de Setembro de 
2007 

   

S5 
26 de Setembro de 
2007 

   

S6 27 de Setembro de 
2007 

   

S7 27 de Setembro de 
2007 

   

S8 28 de Setembro de 
2007 

   

S9 28 de Setembro de 
2007 

   

 
OUTUBRO 

 

O1 
2 de Outubro de 
2007 

   

O2 
3 de Outubro de 
2007 

   

O3 
3 de Outubro de 
2007 

   

O4 
4 de Outubro de 
2007 

   

O5 
9 de Outubro de 
2007 

   

O6 10 de Outubro de 
2007 

   



O7 
10 de Outubro de 
2007 

   

O8 
10 de Outubro de 
2007 

   

O9 
11 de Outubro de 
2007 

   

O10 
11 de Outubro de 
2007 

   

O11 
11 de Outubro de 
2007 

   

O12 
12 de Outubro de 
2007 

   

O13 
15 de Outubro de 
2007 

   

O14 
16 de Outubro de 
2007 

   

O15 
16 de Outubro de 
2007 

   

O16 
17 de Outubro de 
2007 

   

O17 
18 de Outubro de 
2007 

   

O18 
18 de Outubro de 
2007 

   

O19 
22 de Outubro de 
2007 

   

O20 
22 de Outubro de 
2007 

   

O21 
22 de Outubro de 
2007 

   

O22 
22 de Outubro de 
2007 

   

O23 
23 de Outubro de 
2007 

   

O24 
23 de Outubro de 
2007 

   

O25 
23 de Outubro de 
2007 

   

O26 
23 de Outubro de 
2007 

   

O27 
23 de Outubro de 
2007  

   

O28 
24 de Outubro de 
2007 

   

O29 
24 de Outubro de 
2007 

   

O30 
25 de Outubro de 
2007 

   

O31 
25 de Outubro de 
2007 

   



O32 
25 de Outubro de 
2007 

   

O33 
26 de Outubro de 
2007 

   

O34 
26 de Outubro de 
2007 

   

O35 
26 de Outubro de 
2007 

   

O36 
26 de Outubro de 
2007 

   

O37 
26 de Outubro de 
2007 

   

O38 
26 de Outubro de 
2007 

   

O39 
26 de Outubro de 
2007 

   

O40 
29 de Outubro de 
2007 

   

O41 
31 de Outubro de 
2007 

   

O42 
31 de Outubro de 
2007 

   

O43 
31 de Outubro de 
2007 

   

O44 
31 de Outubro de 
2007 

   

O45 
31 de Outubro de 
2007 

   

O46 
31 de Outubro de 
2007 

   

O47 
31 de Outubro de 
2007 

   

SEM DATA 

 

SD1 
S/ data    

 

 
 



XV. Mapa para consulta do último destino do processo com tópicos de análise 

 

Designação 
da Escola 

Data da Ficha de 
desconformidades 

Reuniões Tópicos de 
Análise             

SETEMBRO 

S1 
20 de Setembro de 
2007 

            2,3 

S2 
24 de Setembro de 
2007 

            1,2,3,5 

S3 
27 de Setembro de 
2007 

            2 

S4 
26 de Setembro de 
2007 

            1,2,3,5 

S5 
26 de Setembro de 
2007 

            1 

S6 
27 de Setembro de 
2007 

            1,3 

S7 
27 de Setembro de 
2007 

            1 

S8 
28 de Setembro de 
2007 

            1,2,5 

S9 
28 de Setembro de 
2007 

            1,3 

OUTUBRO 

O1 
2 de Outubro de 
2007 

            1,2 

O2 
3 de Outubro de 
2007 

            1,2 

O3 
3 de Outubro de 
2007 

            1,2,3 

O4 
4 de Outubro de 
2007 

            1,2,5 

O5 
9 de Outubro de 
2007 

            2 

O6 
10 de Outubro de 
2007 

            1,2,3 

O7 
10 de Outubro de 
2007 

            1,2 

O8 
10 de Outubro de 
2007 

            1,2,3 

O9 
11 de Outubro de 
2007 

            2 

O10 
11 de Outubro de 
2007 

            1,2,4 



O11 
11 de Outubro de 
2007 

            1,3 

O12 
12 de Outubro de 
2007 

            1,2,3 

O13 
15 de Outubro de 
2007 

            1 

O14 
16 de Outubro de 
2007 

            1,2,3 

O15 
16 de Outubro de 
2007 

            2,4 

O16 
17 de Outubro de 
2007 

            5 

O17 
18 de Outubro de 
2007 

            1,2,4,5 

O18 
18 de Outubro de 
2007 

            1,3 

O19 
22 de Outubro de 
2007 

            3 

O20 
22 de Outubro de 
2007 

            1,2,3 

O21 
22 de Outubro de 
2007 

            1,2,3,4,5 

O22 
22 de Outubro de 
2007 

            1,4 

O23 
23 de Outubro de 
2007 

            1,2,4 

O24 
23 de Outubro de 
2007 

            1,3 

O25 
23 de Outubro de 
2007 

            1,2,3 

O26 
23 de Outubro de 
2007 

            1,3 

O27 
23 de Outubro de 
2007 

            3,4 

O28 
24 de Outubro de 
2007 

            3 

O29 
24 de Outubro de 
2007 

            1,2,4,5 

O30 
25 de Outubro de 
2007 

            1,3 

O31 
25 de Outubro de 
2007 

            3 

O32 
25 de Outubro de 
2007 

            1,2,3,4,5 

O33 
26 de Outubro de 
2007 

            3 

O34 
26 de Outubro de 
2007 

            3,4 

O35 
26 de Outubro de 
2007 

            2,3 



O36 
26 de Outubro de 
2007 

            1,2,3,5 

O37 
26 de Outubro de 
2007 

            1,4,5 

O38 
26 de Outubro de 
2007 

            2,3,4 

O39 
26 de Outubro de 
2007 

            1,3 

O40 
29 de Outubro de 
2007 

            2,3 

O41 
31 de Outubro de 
2007 

            3 

O42 
31 de Outubro de 
2007 

            2,3 

O43 
31 de Outubro de 
2007 

            2 

O44 
31 de Outubro de 
2007 

            1,2,3 

O45 
31 de Outubro de 
2007 

            3,4 

O46 
31 de Outubro de 
2007 

            2,3,4 

O47 
31 de Outubro de 
2007 

            2,4 

SEM  DATA 

SD1 S/ data             1 

 



XVI. Mapa para consulta de Informações-Proposta para Despacho e de Ofícios 

enviados 

 

Designação da 
Escola 

Data da Ficha de 
Desconformidade 

 
Tipo de Documento 

 
Despacho C/ D Ofícios E 

SETEMBRO 

 

S1 
20 de Setembro de 
2007 

    
 

S2 
24 de Setembro de 
2007 

    

S3 
26 de Setembro de 
2007 

    

S4 
26 de Setembro de 
2007 

    

S5 
26 de Setembro de 
2007 

    

S6 27 de Setembro de 
2007 

    

S7 27 de Setembro de 
2007 

    

S8 28 de Setembro de 
2007 

    

S9 28 de Setembro de 
2007 

    

 
OUTUBRO 

 

O1 
2 de Outubro de 
2007 

    

O2 
3 de Outubro de 
2007 

    

O3 
3 de Outubro de 
2007 

    

O4 
4 de Outubro de 
2007 

    

O5 
9 de Outubro de 
2007 

    

O6 10 de Outubro de 
2007 

    



O7 
10 de Outubro de 
2007 

    

O8 
10 de Outubro de 
2007 

    

O9 
11 de Outubro de 
2007 

    

O10 
11 de Outubro de 
2007 

    

O11 
11 de Outubro de 
2007 

    

O12 
12 de Outubro de 
2007 

    

O13 
15 de Outubro de 
2007 

    

O14 
16 de Outubro de 
2007 

    

O15 
16 de Outubro de 
2007 

    

O16 
17 de Outubro de 
2007 

    

O17 
18 de Outubro de 
2007 

    

O18 
18 de Outubro de 
2007 

    

O19 
22 de Outubro de 
2007 

    

O20 
22 de Outubro de 
2007 

    

O21 
22 de Outubro de 
2007 

    

O22 
22 de Outubro de 
2007 

    

O23 
23 de Outubro de 
2007 

    

O24 
23 de Outubro de 
2007 

    

O25 
23 de Outubro de 
2007 

    

O26 
23 de Outubro de 
2007 

    

O27 
23 de Outubro de 
2007  

    

O28 
24 de Outubro de 
2007 

    

O29 
24 de Outubro de 
2007 

    

O30 
25 de Outubro de 
2007 

    

O31 
25 de Outubro de 
2007 

    



O32 
25 de Outubro de 
2007 

    

O33 
26 de Outubro de 
2007 

    

O34 
26 de Outubro de 
2007 

    

O35 
26 de Outubro de 
2007 

    

O36 
26 de Outubro de 
2007 

    

O37 
26 de Outubro de 
2007 

    

O38 
26 de Outubro de 
2007 

    

O39 
26 de Outubro de 
2007 

    

O40 
29 de Outubro de 
2007 

    

O41 
31 de Outubro de 
2007 

    

O42 
31 de Outubro de 
2007 

    

O43 
31 de Outubro de 
2007 

    

O44 
31 de Outubro de 
2007 

    

O45 
31 de Outubro de 
2007 

    

O46 
31 de Outubro de 
2007 

    

O47 
31 de Outubro de 
2007 

    

 

SEM DATA 

 
SD1 S/ data     

 



XVII. Mapa para consulta de Informações-Proposta/Despachos/Ofícios 

Designação da 
Escola 

Data da Ficha de 
Desconformidade 

Tipo de Documento 
Processo 

arquivado Informação-Proposta (n.º 
e data de envio para 

Despacho) 
E 

Despacho 
(data do Despacho) 

C/D 

 
Ofícios 

(data do envio à Escola 
e IGE) 

E 

SETEMBRO 
 

S1 
20 de Setembro de 2007 

       

S2 
24 de Setembro de 2007 

       

S3 
26 de Setembro de 2007 

       

S4 
26 de Setembro de 2007 

       

S5 
26 de Setembro de 2007 

       

S6 
27 de Setembro de 2007 
        

S7 
27 de Setembro de 2007 
        

S8 
28 de Setembro de 2007 
        

S9 
28 de Setembro de 2007 
        

 
OUTUBRO 

 



O1 2 de Outubro de 2007        

O2 3 de Outubro de 2007        

O3 3 de Outubro de 2007        

O4 4 de Outubro de 2007        

O5 9 de Outubro de 2007        

O6 10 de Outubro de 2007        

O7 10 de Outubro de 2007        

O8 10 de Outubro de 2007        

O9 11 de Outubro de 2007        

O10 11 de Outubro de 2007        

O11 11 de Outubro de 2007        

O12 12 de Outubro de 2007        

O13 15 de Outubro de 2007        

O14 16 de Outubro de 2007        

O15 16 de Outubro de 2007        



O16 17 de Outubro de 2007        

O17 18 de Outubro de 2007        

O18 18 de Outubro de 2007        

O19 22 de Outubro de 2007        

O20 22 de Outubro de 2007        

O21 22 de Outubro de 2007        

O22 22 de Outubro de 2007        

O23 23 de Outubro de 2007        

O24 23 de Outubro de 2007        

O25 23 de Outubro de 2007        

O26 23 de Outubro de 2007        

O27 23 de Outubro de 2007        

O28 24 de Outubro de 2007        

O29 24 de Outubro de 2007        

O30 25 de Outubro de 2007        



O31 25 de Outubro de 2007        

O32 25 de Outubro de 2007        

O33 26 de Outubro de 2007        

O34 26 de Outubro de 2007        

O35 26 de Outubro de 2007        

O36 26 de Outubro de 2007        

O37 26 de Outubro de 2007        

O38 26 de Outubro de 2007        

O39 26 de Outubro de 2007        

O40 29 de Outubro de 2007        

O41 31 de Outubro de 2007        

O42 31 de Outubro de 2007        

O43 31 de Outubro de 2007        

O44 31 de Outubro de 2007        

O45 31 de Outubro de 2007        



O46 31 de Outubro de 2007        

O47 31 de Outubro de 2007        

SEM DATA 

 

SD1 S/ data        

 

 



XVIII. Mapa para consulta de Informações-Proposta/Despachos/Ofícios com a data de recepção da Ficha de Desconformidade 

Designação da Escola 
Data da Ficha de 
Desconformidade 

Tipo de Documento 
Processo 

arquivado 

Data da recepção 
da Ficha de 

Desconformidade  
(enviada via e-mail 

pela IGE) 

Informação-Proposta (n.º e data de 
envio para Despacho) E 

Despacho 
(data do 

Despacho) 
C/ D 

Ofícios 
(data do envio à Escola 

e IGE) 

 
E   

SETEMBRO 

S1 
20 de Setembro de 2007  

 
      

S2 
24 de Setembro de 2007  

 
      

S3 
26 de Setembro de 2007  

 
      

S4 26 de Setembro de 2007  
 

      

S5 26 de Setembro de 2007  
 

      

S6 27 de Setembro de 2007  
 

      

S7 
27 de Setembro de 2007  

 
      

S8 
28 de Setembro de 2007  

 
      

S9 
28 de Setembro de 2007  

 
      

 
OUTUBRO 

 



O1 2 de Outubro de 2007  
 

      

O2 3 de Outubro de 2007  
 

      

O3 3 de Outubro de 2007  
 

      

O4 4 de Outubro de 2007  
 

      

O5 9 de Outubro de 2007  
 

      

O6 10 de Outubro de 2007  
 

      

O7 10 de Outubro de 2007  
 

      

O8 10 de Outubro de 2007  
 

      

O9 11 de Outubro de 2007  
 

      

O10 11 de Outubro de 2007  
 

      

O11 11 de Outubro de 2007  
 

      

O12 12 de Outubro de 2007  
 

      

O13 15 de Outubro de 2007  
 

      

O14 16 de Outubro de 2007  
 

      

O15 16 de Outubro de 2007  
 

      



O16 17 de Outubro de 2007  
 

      

O17 18 de Outubro de 2007  
 

      

O18 18 de Outubro de 2007  
 

      

O19 22 de Outubro de 2007  
 

      

O20 22 de Outubro de 2007  
 

      

O21 22 de Outubro de 2007  
 

      

O22 22 de Outubro de 2007  
 

      

O23 23 de Outubro de 2007  
 

      

O24 23 de Outubro de 2007  
 

      

O25 23 de Outubro de 2007  
 

      

O26 23 de Outubro de 2007  
 

      

O27 23 de Outubro de 2007  
 

      

O28 24 de Outubro de 2007  
 

      

O29 24 de Outubro de 2007  
 

      

O30 25 de Outubro de 2007  
 

      



O31 25 de Outubro de 2007  
 

      

O32 25 de Outubro de 2007  
 

      

O33 26 de Outubro de 2007  
 

      

O34 26 de Outubro de 2007  
 

      

O35 26 de Outubro de 2007  
 

      

O36 26 de Outubro de 2007  
 

      

O37 26 de Outubro de 2007  
 

      

O38 26 de Outubro de 2007  
 

      

O39 26 de Outubro de 2007  
 

      

O40 29 de Outubro de 2007  
 

      

O41 31 de Outubro de 2007  
 

      

O42 31 de Outubro de 2007  
 

      

O43 31 de Outubro de 2007  
 

      

O44 31 de Outubro de 2007  
 

      

O45 31 de Outubro de 2007  
 

      



O46 31 de Outubro de 2007  
 

      

O47 31 de Outubro de 2007  
 

      

 

SEM  DATA 
 

 

SD1 S/ data  
 

      

 

 

 

 
 



 XIX. Mapa para confirmação de documentos 

Designação da 
Escola 

Informação- Proposta “Adenda” 
Ofício 

IGE Escola 
 

SETEMBRO 
 

S1 
20 de Setembro de 2007    

S2 
24 de Setembro de 2007    

S3 
26 de Setembro de 2007    

S4 
26 de Setembro de 2007    

S5 
26 de Setembro de 2007    

S6 
27 de Setembro de 2007    

S7 
27 de Setembro de 2007    

S8 
28 de Setembro de 2007    

S9 
28 de Setembro de 2007    

 
OUTUBRO 

 



O1 
2 de Outubro de 2007    

O2 
3 de Outubro de 2007    

O3 
3 de Outubro de 2007    

O4 
4 de Outubro de 2007    

O5 
9 de Outubro de 2007    

O6 
10 de Outubro de 2007    

O7 
10 de Outubro de 2007    

O8 
10 de Outubro de 2007    

O9 
11 de Outubro de 2007    

O10 
11 de Outubro de 2007    

O11 
11 de Outubro de 2007    

O12 
12 de Outubro de 2007    

O13 
15 de Outubro de 2007    

O14 
16 de Outubro de 2007    

O15 
16 de Outubro de 2007    

O16 
17 de Outubro de 2007    

O17 
18 de Outubro de 2007    

O18 
18 de Outubro de 2007    

O19 
22 de Outubro de 2007    

O20 
22 de Outubro de 2007    

O21 
22 de Outubro de 2007    

O22 
22 de Outubro de 2007    

O23 
23 de Outubro de 2007    

O24 
23 de Outubro de 2007    

O25 
23 de Outubro de 2007    



O26 
23 de Outubro de 2007    

O27 
23 de Outubro de 2007     

O28 
24 de Outubro de 2007    

O29 
24 de Outubro de 2007    

O30 
25 de Outubro de 2007    

O31 
25 de Outubro de 2007    

O32 
25 de Outubro de 2007    

O33 
26 de Outubro de 2007    

O34 
26 de Outubro de 2007    

O35 
26 de Outubro de 2007    

O36 
26 de Outubro de 2007    

O37 
26 de Outubro de 2007    

O38 
26 de Outubro de 2007    

O39 
26 de Outubro de 2007    

O40 
29 de Outubro de 2007    

O41 
31 de Outubro de 2007    

O42 
31 de Outubro de 2007    

O43 
31 de Outubro de 2007    

O44 
31 de Outubro de 2007    

O45 
31 de Outubro de 2007    

O46 
31 de Outubro de 2007    

O47 
31 de Outubro de 2007    

 
SEM DATA 

 

SD1 

S/ data    

 

 
 



Nome da Escola 

Data da Ficha de 

Desconformidade 

Informação- 

Proposta 
Data do 

despacho 
Adenda 

Data do 

despacho 

Data do envio dos 

Ofícios Observações 

IGE Escola 

S1 
20 de Setembro de 2007 

305 

05/12/07 
07/12/07 - - 14/12/07 14/12/07  

S2 
24 de Setembro de 2007 

325 

18/12/07 
20/12/07 - - 20/12/07 20/12/07  

S3 
26 de Setembro de 2007 

291 

29/11/07 
30/11/07 - - 14/12/07 14/12/07  

S4 
26 de Setembro de 2007 

323 

18/12/07 
20/12/07 - - 20/12/07 20/12/07  

S5 
26 de Setembro de 2007 

290 

29/11/07 
30/11/07 - - 14/12/07 14/12/07  

S6 
27 de Setembro de 2007 

303 

05/12/07 
07/12/07 - - 14/12/07 14/12/07  

S7 
27 de Setembro de 2007 

293 

29/11/07 
30/11/07 - - 14/12/07 14/12/07  

S8 
28 de Setembro de 2007 

324 

18/12/07 
20/12/07 - - 20/12/07 20/12/07  

S9 
28 de Setembro de 2007 

289 

29/11/07 
04/12/07 - - 14/12/07 14/12/07  

O1 
2 de Outubro de 2007 

307 

05/12/07 
07/12/07 - - 14/12/07 14/12/07  

                            XX. Gestão de Documentos 



O2 
3 de Outubro de 2007 

1 

08/01/08 
09/01/08 - - 10/01/08 10/01/08  

O3 
3 de Outubro de 2007 

2 

08/01/08 
09/01/08 - - 15/01/08 15/01/08  

O4 
4 de Outubro de 2007 

326 

18/12/07 
20/12/07 

23 

14/01/07 
17/01/07 

20/12/07 

18/01/08 
20/12/07  

O5 
9 de Outubro de 2007 

322 

18/12/07 
20/12/07 - - 20/12/07 20/12/07  

O6 
10 de Outubro de 2007 

26 

16/01/08 
17/01/08 - - 18/01/08 18/01/08  

O7 
10 de Outubro de 2007 

19 

14/01/08 
17/01/08 - - 18/01/08 18/01/08  

O8 
10 de Outubro de 2007 

55 

12/02/08 
15/02/08 - - 20/02/08 20/02/08  

O9 
11 de Outubro de 2007 

28 

17/01/08 
17/01/08 - - 18/01/08 18/01/08  

O10 
11 de Outubro de 2007 

25 

16/01/08 
17/01/08 - - 18/01/08 18/01/08  

O11 
11 de Outubro de 2007 

327 

20/12/07 
20/12/07 

11 

09/01/08 
09/01/08 11/01/08 20/12/07  

O12 
12 de Outubro de 2007 

27 

17/01/08 
17/01/08 - - 18/01/08 18/01/08  

O13 
15 de Outubro de 2007 

292 

29/11/07 
30/11/07 - - 14/12/07 14/12/07  



O14 
16 de Outubro de 2007 

3 

08/01/08 
09/01/08 - - 15/01/08 15/01/08  

O15 
16 de Outubro de 2007 

36 

28/01/08 
29/01/08 - - 31/01/08 31/01/08  

O16 
17 de Outubro de 2007 

17 

14/01/08 
15/01/08 

49 

06/02/08 
06/02/08 

17/01/08 

12/02/08 

17/01/08 

12/02/08  

O17 
18 de Outubro de 2007 

30 

24/01/08 
28/01/08 - - 31/01/08 31/01/08  

O18 
18 de Outubro de 2007 

306 

05/12/07 
07/12/07 - - 14/12/07 14/12/07  

O19 
22 de Outubro de 2007 

294 

29/11/07 
06/12/07 - - 14/12/07 14/12/07  

O20 
22 de Outubro de 2007 

47 

01/02/08 
06/02/08 - - 11/02/08 11/02/08  

O21 
22 de Outubro de 2007 

39 

29/01/08 
04/02/08 - - 07/02/08 07/02/08  

O22 
22 de Outubro de 2007 

20 

14/01/08 
15/01/08 - - 17/01/08 17/01/08  

O23 
23 de Outubro de 2007 

34 

28/01/08 
29/01/08 - - 31/01/08 31/01/08  

O24 
23 de Outubro de 2007 

31 

24/01/08 
28/01/08 - - 31/01/08 31/01/08  

O25 
23 de Outubro de 2007 

33 

24/01/08 
28/01/08 - - 06/02/08 06/02/08  



O26 
23 de Outubro de 2007 

321 

18/12/07 
20/12/07 - - 20/12/07 20/12/07  

O27 
23 de Outubro de 2007 

14 

11/01/08 
15/01/08 - - 17/01/08 17/01/08  

O28 
24 de Outubro de 2007 

16 

11/01/08 
15/01/08 - - 17/01/08 17/01/08  

O29 
24 de Outubro de 2007 

35 

28/01/08 
29/01/08 - - 31/01/08 31/01/08  

O30 
25 de Outubro de 2007 

5 

08/01/08 
09/01/08 - - 15/01/08 15/01/08  

O31 
25 de Outubro de 2007 

4 

08/01/08 
09/01/08 - - 15/01/08 15/01/08  

O32 
25 de Outubro de 2007 

57 

19/02/08 
19/02/08 - - 25/02/08 25/02/08  

O33 
26 de Outubro de 2007 

18 

14/01/08 
15/01/08 

58 

19/02/08 
25/02/08 

17/01/08 

26/02/08 

17/01/08 

26/02/08 
 

O34 
26 de Outubro de 2007 

21 

14/01/08 
15/01/08 - - 17/01/08 17/01/08  

O35 
26 de Outubro de 2007 

7 

08/01/08 
09/01/08 - - 15/01/08 15/01/08  

O36 
26 de Outubro de 2007 

46 

01/02/08 
06/02/08 - - 11/02/08 11/02/08  

O37 
26 de Outubro de 2007 

37 

28/01/08 
29/01/08 - - 06/02/08 06/02/08  



O38 
26 de Outubro de 2007 

32 

24/01/08 
28/01/08 - - 31/01/08 31/01/08  

O39 
26 de Outubro de 2007 

6 

08/01/08 
09/01/08 

53 

08/02/08 
12/02/08 

17/01/08 

15/02/08 

11/01/08 

15/02/08 
 

O40 
29 de Outubro de 2007 

22 

14/01/08 
15/01/08 - - 17/01/08 17/01/08  

O41 
31 de Outubro de 2007 

24 

16/01/08 
17/01/08 - - 18/01/08 18/01/08  

O42 
31 de Outubro de 2007 

308 

05/12/07 
07/12/07 - - 14/12/07 14/12/07  

O43 
31 de Outubro de 2007 

295 

29/11/07 
11/12/07 - - 14/12/07 14/12/07  

O44 
31 de Outubro de 2007 

29 

24/01/08 
29/01/08 - - 30/01/08 30/01/08  

O45 
31 de Outubro de 2007 

304 

05/12/07 
07/12/07 - - 14/12/07 14/12/07  

O46 
31 de Outubro de 2007 

38 

29/01/08 

45 

01/02/08 

06/02/08 - - 11/02/08 11/02/08  

O47 
31 de Outubro de 2007 

15 

18/01/08 
23/01/08 - - 28/01/08 28/01/08  

SD1 
S/ data 

296 

29/11/07 
30/11/07 - - 14/12/07 14/12/07  



 

 
 

Preparação do processo 

relativo às Provas de Aferição 

e dos Exames Finais Nacionais 

 

 
 

 

 



 

Preparação do processo relativo às Provas de Aferição e dos Exames Finais 

Nacionais 

 

XXI. Memorando 1 (redigido sem qualquer orientações, quer de formatação, quer de 

conteúdo) 

 

XXII. Memorando 2 (após verificação do Dr. Francisco) 

 

XXIII. Memorando 3 (após verificação da Dra. Susana) 

 

XXIV. Memorando 4 – Memorando final. 



 

XXI. Memorando 1 (redigido sem qualquer orientações, quer de formatação, quer de 

conteúdo) 
 

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito realizou-se uma 

reunião nas instalações da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo, com o intuito de agilizar todos os procedimentos a desenvolver pelos 

órgãos de gestão, ultimar o compromisso entre ambas as escolas, assim como 

as diligências a efectuar no decorrer da época de exames e aquando da 

deslocação dos alunos da Escola Secundária Benavente para a Escola 

Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos (por motivo 

das obras que decorrem na Escola Secundária Benavente), para que, deste 

modo, não se comprometa o processo dos exames finais nacionais, exames de 

equivalência à frequência e exames a nível de escola equivalentes a exames 

finais nacionais dos alunos. Na reunião supracitada estiveram presentes as 

presidentes dos órgãos de gestão da Escola Secundária Benavente e da 

Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos, a Dra. 

Susana Gomes e a estagiária, Ana Sousa.  

Tendo em conta o supracitado, na sequência dos contactos efectuados entre 

ambos os estabelecimentos de ensino foram abordadas as seguintes questões: 

• Nº de alunos a deslocar – este será aferido no próximo dia 29/02/2008; 

• Possível parceria entre a Câmara Municipal e a Escola Secundária 

Benavente com a finalidade de deslocar alunos e professores para as 

instalações da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Salvaterra de Magos; 

• Existência do número de salas necessárias à realização das provas de 

exame, inclusive nas datas em que se verifica maior concentração de 

alunos;  

• Necessidade de funcionar dois secretariados de exame, com todas as 

condições requeridas; 

• Existência de espaço suficiente no cofre-forte na Escola Secundária com 

3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos, no sentido de vir a 

corresponder às exigências do serviço de exames, concretamente, em 

termos de dimensões e segurança para preservar os enunciados e 

acondicionar as provas de exame realizadas; 



 

• A utilização, pela Escola Secundária Benavente, do endereço do correio 

electrónico institucional da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino 

Básico Salvaterra de Magos para, possíveis, contactos com o 

Agrupamento de Exames respectivo. 

• O normal funcionamento dos serviços administrativos por parte da 

Escola Secundária Benavente, supervisionando, assim, a afixação das 

pautas de classificação e a emissão das fichas curriculares dos seus 

alunos; 

• Antecipação do termo do 3º período lectivo, tal como previsto no ponto 

2.6 do Despacho nº 14272/2007, de 05 de Julho na Escola Secundária 

com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos duas semanas 

antes do previsto para as turmas de 7º, 8º e 10º anos de escolaridade – 

sem prejuízo do normal funcionamento das actividades lectivas dos 

cursos profissionais;  

• A fim de assegurar a máxima eficácia em todo o processo a Escola 

Secundária Benavente deverá:  

- avisar, formalmente, todos os alunos e respectivos 

encarregados de educação do local de realização das provas de 

exame;  

- aquando do acto de requisição das provas de exame 

deverá indicar a sua realização na Escola Secundária com 3.º 

Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos e respectiva morada; 

• Relativamente à Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Salvaterra de Magos, esta deverá redigir um aviso formal dirigido a 

todos os encarregados de educação se se verificar a antecipação do 

termo das actividades lectivas;  

• Quanto à DRELVT, esta deverá:  

- Oficiar a Editorial do Ministério da Educação de modo a 

informar as forças da segurança do domicílio de entrega das 

provas; 

- Oficiar o Júri Nacional de Exames, a Delegação Regional 

de Exames de Lisboa e Vale do Tejo e o responsável do 

Agrupamento de Exames respectivo com o propósito de lhes 



 

comunicar a decisão tomada, solicitando às duas últimas 

entidades o empenho no acompanhamento do processo em 

causa; 

- Oficiar a Inspecção Geral de Educação, no sentido de os 

informar da actual situação dos alunos candidatos à realização de 

exames finais nacionais, exames de equivalência à frequência e 

exames a nível de escola equivalentes a exames finais nacionais. 

 



 

XXII. Memorando 2 (após verificação do Dr. Francisco) 
 

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito realizou-se uma 

reunião nas instalações da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo, onde estiveram presentes as presidentes dos órgãos de gestão da 

Escola Secundária Benavente e da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino 

Básico Salvaterra de Magos, a Dra. Susana Gomes e a estagiária, Ana Sousa, 

com o intuito de agilizar todos os procedimentos a desenvolver pelos órgãos de 

gestão, ultimar o compromisso entre ambas as escolas, assim como as 

diligências a efectuar no decorrer da época de exames e aquando da 

deslocação dos alunos da Escola Secundária Benavente para a Escola 

Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos (por motivo 

das obras que decorrem na Escola Secundária Benavente), para que, deste 

modo, não se comprometa o processo dos exames finais nacionais, exames de 

equivalência à frequência e exames a nível de escola equivalentes a exames 

finais nacionais dos alunos. 

Tendo em conta o supracitado, na sequência dos contactos efectuados entre 

ambos os estabelecimentos de ensino foram abordadas as seguintes questões: 

• Nº de alunos a deslocar – este será aferido no próximo dia 29/02/2008; 

• Possível parceria entre a Câmara Municipal e a Escola Secundária 

Benavente com a finalidade de deslocar alunos e professores para as 

instalações da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Salvaterra de Magos; 

• Existência do número de salas necessárias à realização das provas de 

exame, inclusive nas datas em que se verifica maior concentração de 

alunos;  

• Necessidade de funcionar dois secretariados de exame, com todas as 

condições requeridas; 

• Existência de espaço suficiente no cofre-forte na Escola Secundária com 

3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos, no sentido de vir a 

corresponder às exigências do serviço de exames, concretamente, em 

termos de dimensões e segurança para preservar os enunciados e 

acondicionar as provas de exame realizadas; 



 

• A utilização, pela Escola Secundária Benavente, do endereço do correio 

electrónico institucional da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino 

Básico Salvaterra de Magos para, possíveis, contactos com o 

Agrupamento de Exames respectivo. 

• O normal funcionamento dos serviços administrativos por parte da 

Escola Secundária Benavente, supervisionando, assim, a afixação das 

pautas de classificação e a emissão das fichas curriculares dos seus 

alunos; 

• Possibilidade de antecipação do termo do 3º período lectivo, tal como 

previsto no ponto 2.6 do Despacho nº 14272/2007, de 05 de Julho na 

Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos 

duas semanas antes do previsto para as turmas de 7º, 8º e 10º anos de 

escolaridade – sem prejuízo do normal funcionamento das actividades 

lectivas dos cursos profissionais;  

• A fim de assegurar a máxima eficácia em todo o processo a Escola 

Secundária Benavente deverá:  

- avisar, formalmente, todos os alunos e respectivos 

encarregados de educação do local de realização das provas de 

exame;  

- aquando do acto de requisição das provas de exame 

deverá indicar a sua realização na Escola Secundária com 3.º 

Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos e respectiva morada; 

• Relativamente à Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Salvaterra de Magos, esta deverá redigir um aviso formal dirigido a 

todos os encarregados de educação se se verificar a antecipação do 

termo das actividades lectivas;  

• Quanto à DRELVT, esta deverá:  

- Oficiar a Editorial do Ministério da Educação de modo a 

informar as forças da segurança do domicílio de entrega das 

provas; 

- Oficiar o Júri Nacional de Exames, a Delegação Regional 

de Exames de Lisboa e Vale do Tejo e o responsável do 

Agrupamento de Exames respectivo com o propósito de lhes 



 

comunicar a decisão tomada, solicitando às duas últimas 

entidades o empenho no acompanhamento do processo em 

causa; 

- Oficiar a Inspecção Geral de Educação, no sentido de os 

informar da actual situação dos alunos candidatos à realização de 

exames finais nacionais, exames de equivalência à frequência e 

exames a nível de escola equivalentes a exames finais nacionais. 



 

XXIII. Memorando 3 (após verificação da Dra. Susana) 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito realizou-se uma 

reunião nas instalações da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo, onde estiveram presentes as presidentes dos órgãos de gestão da 

Escola Secundária Benavente e da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino 

Básico Salvaterra de Magos, a Dra. Susana Gomes e a estagiária, Ana Sousa, 

com o intuito de agilizar todos os procedimentos a desenvolver pelos órgãos de 

gestão, ultimar o compromisso entre ambas as escolas, assim como as 

diligências a efectuar no decorrer da época de exames e aquando da 

deslocação dos alunos da Escola Secundária Benavente para a Escola 

Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos (por motivo 

das obras que decorrem na Escola Secundária Benavente), para que, deste 

modo, não se comprometa o processo dos exames finais nacionais, exames de 

equivalência à frequência e exames a nível de escola equivalentes a exames 

finais nacionais dos alunos. 

Tendo em conta o supracitado, na sequência dos contactos efectuados entre 

ambos os estabelecimentos de ensino foram abordadas as seguintes questões: 

• Nº de alunos a deslocar – este será aferido no próximo dia 29/02/2008; 

• Possível parceria entre a Câmara Municipal e a Escola Secundária 

Benavente com a finalidade de deslocar alunos, professores e 

funcionários de acção educativa para as instalações da Escola 

Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos; 

• Existência do número de salas necessárias à realização das provas de 

exame, inclusive nas datas em que se verifica maior concentração de 

alunos;  

• Necessidade de funcionar dois secretariados de exame, com todas as 

condições requeridas; 

• Existência de espaço suficiente no cofre-forte na Escola Secundária com 

3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos, no sentido de vir a 

corresponder às exigências do serviço de exames, concretamente, em 

termos de dimensões e segurança para preservar os enunciados e 

acondicionar as provas de exame realizadas; 



 

• A utilização, pela Escola Secundária Benavente, do endereço do correio 

electrónico institucional da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino 

Básico Salvaterra de Magos para, possíveis, contactos com o 

Agrupamento de Exames respectivo. 

• O normal funcionamento dos serviços administrativos por parte da 

Escola Secundária Benavente, supervisionando, assim, a afixação das 

pautas de classificação e a emissão das fichas curriculares dos seus 

alunos; 

• Possibilidade de antecipação do termo do 3º período lectivo, tal como 

previsto no ponto 2.6 do Despacho nº 14272/2007, de 05 de Julho na 

Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos 

duas semanas antes do previsto para as turmas de 7º, 8º e 10º anos de 

escolaridade – sem prejuízo do normal funcionamento das actividades 

lectivas dos cursos profissionais;  

• A fim de assegurar a máxima eficácia em todo o processo a Escola 

Secundária Benavente deverá:  

- avisar, formalmente, todos os alunos e respectivos 

encarregados de educação do local de realização das provas de 

exame;  

- aquando do acto de requisição das provas de exame 

deverá indicar a sua realização na Escola Secundária com 3.º 

Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos e respectiva morada; 

• Relativamente à Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Salvaterra de Magos, esta deverá redigir um aviso formal dirigido a 

todos os encarregados de educação se se verificar a antecipação do 

termo das actividades lectivas;  

• Quanto à DRELVT, esta deverá:  

- Oficiar a Editorial do Ministério da Educação de modo a 

informar as forças da segurança do domicílio de entrega das 

provas; 

- Oficiar o Júri Nacional de Exames, a Delegação Regional 

de Exames de Lisboa e Vale do Tejo e o responsável do 

Agrupamento de Exames respectivo com o propósito de lhes 



 

comunicar a decisão tomada, solicitando às duas últimas 

entidades o empenho no acompanhamento do processo em 

causa; 

- Oficiar a Inspecção Geral de Educação, no sentido de os 

informar da actual situação dos alunos candidatos à realização de 

exames finais nacionais, exames de equivalência à frequência e 

exames a nível de escola equivalentes a exames finais nacionais. 



 

XXIV. Memorando 4 – Memorando final 

Memorando 
 

De: DSAPOE/ECA  

Para: Exma. Sra. Directora de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização Escolar 

Data: vinte e nove de Fevereiro de dois mil e oito 

Assunto: reunião com as presidentes dos órgãos de gestão da Escola Secundária 

Benavente e da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos, 

acerca da realização de exames finais nacionais/exames de equivalência à 

frequência/exames a nível de escola equivalentes a exames finais nacionais dos alunos 

da primeira escola na segunda, por motivo de obras na Escola Secundária Benavente 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito realizou-se uma reunião 

nas instalações da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, onde 

estiveram presentes as presidentes dos órgãos de gestão da Escola Secundária 

Benavente e da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos, 

a Dra. Susana Gomes e a estagiária, Ana Sousa, com o intuito de agilizar todos os 

procedimentos a desenvolver pelos órgãos de gestão, ultimar o compromisso entre 

ambas as escolas, assim como as diligências a efectuar no decorrer da época de exames 

e aquando da deslocação dos alunos da Escola Secundária Benavente para a Escola 

Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos (por motivo das obras 

que decorrem na Escola Secundária Benavente), para que, deste modo, não se 

comprometa o processo dos exames finais nacionais, exames de equivalência à 

frequência e exames a nível de escola equivalentes a exames finais nacionais dos 

alunos. 

Tendo em conta o supracitado, na sequência dos contactos efectuados entre ambos os 

estabelecimentos de ensino foram abordadas as seguintes questões: 

• Nº de alunos a deslocar – este será aferido no próximo dia 29/02/2008; 

• Possível parceria entre a Câmara Municipal e a Escola Secundária Benavente 

com a finalidade de deslocar alunos, professores e funcionários de acção 

educativa para as instalações da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino 

Básico Salvaterra de Magos; 



 

• Existência do número de salas necessárias à realização das provas de exame, 

inclusive nas datas em que se verifica maior concentração de alunos;  

• Necessidade de funcionar dois secretariados de exame, com todas as condições 

requeridas; 

• Existência de espaço suficiente no cofre-forte na Escola Secundária com 3.º 

Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos, no sentido de vir a corresponder às 

exigências do serviço de exames, concretamente, em termos de dimensões e 

segurança para preservar os enunciados e acondicionar as provas de exame 

realizadas; 

• A utilização, pela Escola Secundária Benavente, do endereço do correio 

electrónico institucional da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Salvaterra de Magos para, possíveis, contactos com o Agrupamento de Exames 

respectivo. 

• O normal funcionamento dos serviços administrativos por parte da Escola 

Secundária Benavente, supervisionando, assim, a afixação das pautas de 

classificação e a emissão das fichas curriculares dos seus alunos; 

• Possibilidade de antecipação do termo do 3º período lectivo, tal como previsto 

no ponto 2.6 do Despacho nº 14272/2007, de 05 de Julho na Escola Secundária 

com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra de Magos duas semanas antes do 

previsto para as turmas de 7º, 8º e 10º anos de escolaridade – sem prejuízo do 

normal funcionamento das actividades lectivas dos cursos profissionais;  

• A fim de assegurar a máxima eficiência em todo o processo a Escola Secundária 

Benavente deverá:  

- avisar, formalmente, todos os alunos e respectivos encarregados 

de educação do local de realização das provas de exame;  

- aquando do acto de requisição das provas de exame deverá 

indicar a sua realização na Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino 

Básico Salvaterra de Magos e respectiva morada; 

• Relativamente à Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Salvaterra 

de Magos, esta deverá redigir um aviso formal dirigido a todos os encarregados 

de educação se se verificar a antecipação do termo das actividades lectivas;  

• Quanto à DRELVT, esta deverá:  



 

- Oficiar a Editorial do Ministério da Educação de modo a 

informar as forças da segurança do domicílio de entrega das provas; 

- Oficiar o Júri Nacional de Exames, a Delegação Regional de 

Exames de Lisboa e Vale do Tejo e o responsável do Agrupamento de 

Exames respectivo com o propósito de lhes comunicar a decisão tomada, 

solicitando às duas últimas entidades o empenho no acompanhamento do 

processo em causa; 

- Oficiar a Inspecção-Geral de Educação, no sentido de os 

informar da actual situação dos alunos candidatos à realização de exames 

finais nacionais, exames de equivalência à frequência e exames a nível de 

escola equivalentes a exames finais nacionais. 

 
 

Com os melhores cumprimentos.  

 

A Estagiária 

 

(Ana Carina Sousa) 

 

A Directora de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização Escolar 

 

(Ana Paula Monteiro) 



 

 

Preparação do processo de 

constituição de turmas de 

Percursos Curriculares 

Alternativos (PCA), ao abrigo 

do Despacho Normativo n.º 

1/2006, de 06 de Janeiro 

 



 

Preparação do processo de constituição de turmas de Percursos Curriculares 

Alternativos (PCA), ao abrigo do Despacho Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro 

 

XXV. Ofício Circular n.º 11, datado de 28.04.2008, cujo assunto se reporta a 

Projecto de constituição de turmas com aplicação de percurso curricular 

alternativo no âmbito do Despacho Normativo nº1/2006, de 6 de Janeiro 

 

XXVI. E-mail a dirigir às escolas, no sentido de complementar a informação 

veiculada pelo Ofício Circular para a abertura das candidaturas para 

constituição de turmas de PCA’s 

 

XXVII. Formulário de candidatura antigo 

 

XXVIII.  Formulário de candidatura novo (com as alterações introduzidas pela 

estagiária) 

 

XXIX. Mapa para consultar a entrada das Candidaturas de Percursos Curriculares 

Alternativos 2008/2009 

 



 

XXV. Ofício Circular n.º 11, datado de 28.04.2008, cujo assunto se reporta a Projecto 

de constituição de turmas com aplicação de percurso curricular alternativo no 

âmbito do Despacho Normativo nº1/2006, de 6 de Janeiro 



 

 



 

XXVI. E-mail a dirigir às escolas, no sentido de complementar a informação 

veiculada pelo Ofício Circular para a abertura das candidaturas para constituição 

de turmas de PCA’s 
 

Assunto: Projecto de constituição de turmas de Percurso Curricular 

Alternativo – PCA - no âmbito do Despacho Normativo nº1/2006, de 

6 de Janeiro. 

 

Corpo do texto: 

 

Exmo.(a) Sr.(a)  

Presidente do Conselho Executivo  

 

     Com a publicação do Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 

de Janeiro, no âmbito do Ensino Básico, é dada a possibilidade de 

constituir turmas com percursos curriculares alternativos.  

Neste sentido, e dada a importância que o despacho citado 

assume na formação dos alunos, vimos por este meio informar que 

foi publicado o Ofício Circular n.º 11, cuja apresentação do projecto 

deverá ser efectuada de acordo com as informações nele contidas. 

As entidades promotoras interessadas em constituir turmas ao 

abrigo do Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro deverão 

enviar a candidatura, em suporte digital, até ao dia 31 de Maio, para 

o seguinte endereço electrónico: ana.monteiro@drelvt.min-edu.pt, 

utilizando, para o efeito, o formulário disponibilizado no sítio desta 

Direcção Regional. 

Cumpre ainda esclarecer que os Percursos Curriculares 

Alternativos se destinam a alunos até aos 15 anos de idade, inclusive, 

que revelem insucesso escolar repetido; problemas de integração na 

comunidade escolar; ameaça de risco de marginalização, de exclusão 

social ou de abandono escolar e/ou que manifestem dificuldades 



 

condicionantes da aprendizagem, tal como disposto no ponto 2 do 

referido Despacho.  

No 3.º Ciclo do Ensino Básico será conveniente encaminhar os 

alunos, caso reúnam condições, para um Curso de Educação e 

Formação, tipo II ou III, que confere dupla certificação: habilitação 

académica de 3.º Ciclo e certificação profissional de nível III. 

Atendendo ao expresso, solicitam-se os bons ofícios de V. Exa. 

no sentido de implementar percursos curriculares diversificados que 

tenham em consideração as necessidades dos alunos, de forma a 

assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e combater a 

exclusão. A este propósito cumpre lembrar V. Ex.ª que se encontram  

nesta situação, por exemplo, os alunos anteriormente abrangidos 

pelo Decreto-Lei nº 319/91, de 23 de Agosto, revogado pelo Decreto-

Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela 

Declaração de Rectificação nº 10/2008, de 7 de Março, e que 

deixarão de ser considerados alunos com Necessidades Educativas 

Especiais de carácter permanente (NEEcp) à luz da Classificação 

Internacional da Funcionalidade (CIF). 

     Para qualquer esclarecimento adicional deverá V. Exa. utilizar o 

endereço electrónico: http://drel-0/drel24/ ou o telefone 

n.º218433950.  

   Com os melhores cumprimentos.  

 

O Director Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 

José Joaquim Leitão 

 



 

XXVII. Formulário de candidatura antigo 

 

DRELVT FICHA DE CANDIDATURA 
Constituição de um Percurso Curricular Alternativo 

(a preencher pela entidade candidata) 
 

 Despacho Normativo 
N.º 1/2006, 
de 06 Janeiro 

1 – Identificação do Estabelecimento de Ensino  

 
1.1 – Estabelecimento de Ensino: ________________________________________ 

1.2 – Código do Estabelecimento: ________________________________________ 

1.3 – Endereço: _____________ Localidade: _______________ Código Postal: ___                                  

1.4 – Telefone (s): (_________) ______________, Fax: _______________________                                                                 
                     

2– Identificação da entidade proponente (caso não seja estabelecimento público) 

 
2.1 – Denominação social  ____________________________________ NIPC 

2.2 – Endereço _______________, Localidade _____________, Código Postal ____ 

2.3 – Telefone (s): (_________) ______________, Fax: _____________________                                    
 

3 – Identificação geral do Percurso Curricular Alternativo (PCA) 

 
3.1 – Ciclo de Ensino a que respeita o PCA :  

3.1.1 – Área de formação __________________  Nº de horas de formação previstas:  

3.2 – Coordenador do Projecto: __________________________________________                                                          

3.2.1 – Nome: ________________________________________________________ 

3.2.2 – Função: _____________________________________________________ 

3.2.3 – Contacto - Tel: ________ Fax: __________ e-mail: ___________________  

3.4.1– Locais de realização das componentes de formação :  

             a) ____________________________________________________ 

             b) ____________________________________________________ 

             c) ____________________________________________________ 

   d) ____________________________________________________ 

  

3.5 – Datas previstas: 

 de início:  

 de conclusão:  



 

4 - Organização do Percurso 

 
4.1 – Fundamentação do projecto (diagnóstico das dificuldades encontradas) 
 
 
 
           

 

Nota: Se forem considerados relevantes para a contextualização do projecto, apresentar em anexo outros 
documentos. 

 
 
 
 
4.2 – Identificação dos Alunos 
 
 

NOME 

 

DATA 
NASCIMENTO 

 

HABILITAÇÃO 

 

SITUAÇÃO ESCOLAR DE 
INGRESSO 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 – Plano Curricular  
 

TIPO DE FORMAÇÃO DISCIPLINAS/ÁREAS DISCIPLINARES 
CARGA 

HORÁRIA 

 

 

ESCOLAR 

Áreas Curriculares disciplinares: 

 

 

 

 
Formação Pessoal e Social: 

 
 

 

 

ARTÍSTICA, VOCACIONAL 

Disciplina 1 -  

 

Disciplina 2 -  

 

Disciplina 3 –  

 

 

 

 

 

4.4 – Alterações aos planos curriculares vigentes e respectiva justificação 

 

 

 

 

 

4.5 – Horário Semanal dos alunos  

 

HORAS 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

      

      

 

 

 

 

 



 

4.6 – Utilização de programas propostos 

 

 ENSINO REGULAR ENSINO VOCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 – Avaliação dos alunos – referenciar instrumentos e técnicas mais adequadas ao 
processo de aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 – Identificação dos formadores 

NOME DISCIPLINAS/ÁREAS 
DISCIPLINARES 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
E EXPERIÊNCIA 

PEDAGÓGICA ANTERIOR 

ENTIDADE DE 
PROVENIÊNCIA 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.9 – Identificação de outros técnicos envolvidos 

NOME 
ÁREA DE 

ATENDIMENTO 
SITUAÇÃO 

PROFISSIONAL 
ENTIDADE DE 
REFERÊNCIA  

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

     

 

 

Observações                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

__________________-______de____________________de______ 
 
 

Nome do Coordenador do curso 
 

____________________________________ 
 
 

Nome do Presidente/Director do Estabelecimento de Ensino 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

5 – Parecer 

Parecer da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Despacho 

 

        

       Autorizo     

 

       Não Autorizo    

 

 

O Director Regional de Educação 

 

José Joaquim Leitão 

 

 
 
 
 

 



 

XXVIII. Formulário de candidatura novo (com as alterações introduzidas pela 

estagiária) 

DRELVT 
FICHA DE CANDIDATURA 

Constituição de um Percurso Curricular Alternativo 
(a preencher pela entidade candidata) 

 

 Despacho Normativo 
N.º 1/2006, 

de 06 Janeiro 

1 – Identificação do Estabelecimento de Ensino  

1.1 – Estabelecimento de Ensino _________________________________________                                                          

1.2 – Código do Estabelecimento ________________________________________                                                           

1.3 – Endereço: ____________ Localidade: ___________ Código Postal: ________                      

1.4 – Telefone (s): (________) ______________ Fax: (________) ______________                                         

2– Identificação da entidade proponente (caso não seja estabelecimento público) 

2.1 – Denominação social  ____________________________________ NIPC 

2.2 – Endereço ________________, Localidade ____________, Código Postal ____ 

2.3 – Telefone (s): (_________) ______________, Fax: _______________________                                                                

3 – Identificação geral do Percurso Curricular Alternativo (PCA) 

3.1 – Ciclo de Ensino a que respeita o PCA  ________________________________  

3.1.1 – Área de formação ___________  Nº de horas de formação previstas _______ 

3.2 – Coordenador do Projecto __________________________________________                                  

3.2.1 – Nome ________________________________________________________                                                                      

3.2.4 – Função ______________________________________________________ 

3.2.5 – Contacto - Tel: _____________ Fax: ____________ e-mail: ____________ 

3.4.1– Locais de realização das componentes de formação  

             a) ____________________________________________________ 

             b) ____________________________________________________ 

             c) ____________________________________________________ 

   d) ____________________________________________________ 

 3.5 – Datas previstas: 

 de início: ___ - ___ - _______ 

 de conclusão: ___ - ___ - _______     



 

4 - Organização do Percurso 

 
4.1– Fundamentação do projecto (diagnóstico das dificuldades encontradas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Se forem considerados relevantes para a contextualização do projecto, apresentar em anexo outros 
documentos. 

 
 
4.2 - Identificação dos Alunos 
 
 

NOME 

 

DATA 
NASCIMENTO 

 

HABILITAÇÃO 

 

SITUAÇÃO 
ESCOLAR DE 
INGRESSO* 

 

MEDIDAS 
APLICADA EM 

ANOS 
ANTERIORES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
* De acordo com as alíneas introduzidas no ponto 2 do Despacho Normativo n.º 1/2006, de 6 de Janeiro 

   

 

 

 

 



 

4.3 - Plano Curricular  
 

TIPO DE 
FORMAÇÃO 

DISCIPLINAS/ÁREAS 
DISCIPLINARES 

CARGA 
HORÁRIA 

ESCOLAR 

Áreas Curriculares disciplinares: 

 

 

Formação Pessoal e Social: 

 

 

 

ARTÍSTICA, 
VOCACIONAL 

Disciplina 1 -  

Disciplina 2 -  

Disciplina 3 -  

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 – Alterações aos planos curriculares vigentes e respectiva justificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 – Horário Semanal dos alunos*  

 

HORAS 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

 

 

     

 

 

     

* Na mancha horária deverá ser indicado o dia de semana e a hora da reunião quinzenal de articulação 
de actividades do Conselho de Turma 

 

 

 

 

 

4.6 – Utilização de programas propostos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENSINO VOCACIONAL/ARTÍSTICO 

 

Disciplina 1 -  

Disciplina 2 -  

Disciplina 3 -  

 ... 

 

 

 

 

 



 

4.7 – No caso de existirem protocolos estabelecidos com outras entidades, explicite  

 

NOME DO ALUNO 
LOCAL DA 

FORMAÇÃO 
HORA 

PERIOCIDADE 
RESPONSÁVEL  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

4.8 – O regime de assiduidade deverá ser estabelecido ao abrigo da Lei nº 3/2008, de 

18 de Janeiro 

Tomei conhecimento? 

Sim                          Não   

 

 

4.9 – Avaliação dos alunos (de acordo com o estipulado no Despacho Normativo nº 

1/2005, de 5 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Declaração de 

Rectificação nº 3/2005, de 10 de Fevereiro, Despacho Normativo nº 18/2006, de 14 

de Março e Despacho Normativo nº 5/2007, de 10 de Janeiro) – referenciar 

instrumentos e técnicas mais adequadas ao processo de aprendizagem 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.10 – Identificação dos formadores 

NOME DISCIPLINAS/ÁREAS 
DISCIPLINARES 

SITUAÇÃO 
PROFISSIONAL E 

EXPERIÊNCIA 
PEDAGÓGICA 

ANTERIOR 

ENTIDADE DE 
PROVENIÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

   

 

4.11 – Identificação de outros técnicos envolvidos 

 

NOME 
ÁREA DE 

ATENDIMENTO 
SITUAÇÃO 

PROFISSIONAL 
ENTIDADE DE 
REFERÊNCIA  

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 

 

 

 

    

 

4.12 –  Autorizações dos Encarregados de Educação 

 

Sim                          Não   

 

Observações                                                                                                                                                                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ - ____ de _______________ de _________         
 

Nome do Coordenador do curso 
 

____________________________________________________ 
Nome do Presidente/Director do Estabelecimento de Ensino 

 
_____________________________________________________ 

 
 

 

5 – Parecer 

Parecer da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

6 – Despacho 

 

        

       Autorizo     

 

       Não Autorizo    

 

 

O Director Regional de Educação 

 

José Joaquim Leitão 

 

 
 



 

XXIX. Mapa para consultar a entrada das Candidaturas de Percursos Curriculares Alternativos 2008/2009 

 

Designação do Estabelecimento de 
Ensino 

Data da 
entrada/ 

candidatura 

Ciclo e Ano 
de Ensino Técnico a analisar 

N
ov

o 

C
on

ti
nu

id
ad

e 

Observações 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 



 

 

 
 

Avaliação 

 

 

 
 

 

 

 



 

Avaliação 

 

XXX. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pela Dra. Ana Paula Monteiro 

 

XXXI. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pela Dra. Alda Albuquerque 

 

XXXII. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pelo Dr. António Vidal 

 

XXXIII. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pelo Dr. Francisco Belles 

 

XXXIV. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pela Dra. Paula Josefa Oliveira 

 

XXXV. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pela Dra. Susana Gomes 

 



 

XXX. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação da 

estagiária preenchido pela Dra. Ana Paula Monteiro 

 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
 Universidade de Lisboa 

 
 
 
 

 
Mestrado em Avaliação em Educação 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Questionário a entregar à orientadora no local de 
estágio (Direcção Regional de Educação de 

Lisboa e Vale do Tejo)  
– Dra. Ana Paula Monteiro 

 
 
 

Junho 2008 

Questionário: 
 
“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 



 

“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 

 

 

Com o presente questionário, desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

“Avaliação em Educação”, eu, aluna da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, pretendo obter informações acerca do meu desempenho no local de 

estágio.  

Deste modo, agradeço desde já a sua colaboração para responder ao questionário 

que se segue.  

 
 
 
 

Instruções de preenchimento 
 

 

 

Este questionário é constituído por questões de resposta aberta, nas quais pode 

descrever todos os aspectos e informações que considerar importantes. 

Não existem respostas certas ou erradas, a sua opinião é a resposta importante.



 



 



 



 



 

 



 



 

 

  



 



 



 



 

XXXI. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pela Dra. Alda Albuquerque 

 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
 Universidade de Lisboa 

 
 
 
 

 
Mestrado em Avaliação em Educação 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Questionário a entregar aos elementos que 
constituem a Equipa de Currículo e Avaliação 

 
 
 

Junho 2008 

Questionário: 
 
“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 



 

“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 

 

 

Com o presente questionário, desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

“Avaliação em Educação”, eu, aluna da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, pretendo obter informações acerca do meu desempenho no local de 

estágio.  

Deste modo, agradeço desde já a sua colaboração para responder ao questionário 

que se segue.  

 
 
 
 

Instruções de preenchimento 
 

 

 

Este questionário é constituído por questões de resposta aberta, nas quais pode 

descrever todos os aspectos e informações que considerar importantes. 

     

Não existem respostas certas ou erradas, a sua opinião é a resposta importante.



 

 



 

 



 



 



 



 

XXXII. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pelo Dr. António Vidal 

 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
 Universidade de Lisboa 

 
 
 
 

 
Mestrado em Avaliação em Educação 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Questionário a entregar aos elementos que 
constituem a Equipa de Currículo e Avaliação 

 
 

Junho 2008 

Questionário: 
 
“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 



 

“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 

 

 

Com o presente questionário, desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

“Avaliação em Educação”, eu, aluna da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, pretendo obter informações acerca do meu desempenho no local de 

estágio.  

Deste modo, agradeço desde já a sua colaboração para responder ao questionário 

que se segue.  

 
 
 
 

Instruções de preenchimento 
 

 

 

Este questionário é constituído por questões de resposta aberta, nas quais pode 

descrever todos os aspectos e informações que considerar importantes. 

     

Não existem respostas certas ou erradas, a sua opinião é a resposta importante. 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

XXXIII. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pelo Dr. Francisco Belles 

 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
 Universidade de Lisboa 

 
 
 
 

 
Mestrado em Avaliação em Educação 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Questionário a entregar aos elementos que 
constituem a Equipa de Currículo e Avaliação 

 
 

Junho 2008 

Questionário: 
 
“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 



 

“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 

 

 

Com o presente questionário, desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

“Avaliação em Educação”, eu, aluna da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, pretendo obter informações acerca do meu desempenho no local de 

estágio.  

Deste modo, agradeço desde já a sua colaboração para responder ao questionário 

que se segue.  

 
 
 
 

Instruções de preenchimento 
 

 

 

Este questionário é constituído por questões de resposta aberta, nas quais pode 

descrever todos os aspectos e informações que considerar importantes. 

     

Não existem respostas certas ou erradas, a sua opinião é a resposta importante. 



 

 



 

  



 



 



 

 



 

XXXIV. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pela Dra. Paula Josefa Oliveira  

 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
 Universidade de Lisboa 

 
 
 
 

 
Mestrado em Avaliação em Educação 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Questionário a entregar aos elementos que 
constituem a Equipa de Currículo e Avaliação 

 
 

Junho 2008 

Questionário: 
 
“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 



 

“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 

 

 

Com o presente questionário, desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

“Avaliação em Educação”, eu, aluna da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, pretendo obter informações acerca do meu desempenho no local de 

estágio.  

Deste modo, agradeço desde já a sua colaboração para responder ao questionário 

que se segue.  

 
 
 
 

Instruções de preenchimento 
 

 

 

Este questionário é constituído por questões de resposta aberta, nas quais pode 

descrever todos os aspectos e informações que considerar importantes. 

     

Não existem respostas certas ou erradas, a sua opinião é a resposta importante. 



 

 



 



 



 



 



 

XXXV. Avaliação da aluna Ana Carina Simão de Sousa. Questionário de avaliação 

da estagiária preenchido pela Dra. Susana Gomes 

 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
 Universidade de Lisboa 

 
 
 
 

 
Mestrado em Avaliação em Educação 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Questionário a entregar aos elementos que 
constituem a Equipa de Currículo e Avaliação 

 
 

Junho 2008 

Questionário: 
 
“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 



 

“Avaliação da estagiária – 
Ana Carina Simão de Sousa” 

 

 

Com o presente questionário, desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

“Avaliação em Educação”, eu, aluna da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, pretendo obter informações acerca do meu desempenho no local de 

estágio.  

Deste modo, agradeço desde já a sua colaboração para responder ao questionário 

que se segue.  

 
 
 
 

Instruções de preenchimento 
 

 

 

Este questionário é constituído por questões de resposta aberta, nas quais pode 

descrever todos os aspectos e informações que considerar importantes. 

     

Não existem respostas certas ou erradas, a sua opinião é a resposta importante. 



 

 



 



 



 



 



 

 

Legislação 

 

 
 

 

 

 
 



 

Legislação  

 

XXXVI. Legislação – tarefa requerida pela Dra. Ana Paula 

 

XXXVII. Legislação – tarefa da autonomia da aluna (1ª tabela) 

 

XXXVIII. Feedback da Dra. Ana Paula ao anexo XXXVII. 

 

XXXIX. Legislação – com as alterações preconizadas pela Dra. Ana Paula (2ª tabela) 

 

XL. Legislação – tarefa da autonomia da aluna (3ª tabela) 

 

XLI. Legislação utilizada na ECA – tarefa solicitada pela Dra. Ana Paula 

 

XLII. Legislação utilizada na ECA – tarefa da autonomia da aluna (4ª tabela) 

 

XLIII. Legislação utilizada na EMISE – tarefa da autonomia da aluna (1ª tabela) 

 



 

 XXXVI. Legislação – tarefa requerida pela Dra. Ana Paula 

Normativo Legal Data Teor do normativo legal Observações 
Decreto-Lei n.º357/2007 De 29 de Outubro Equivalência a planos antigos   
Despacho Normativo n.º36/2007 De 8 de Outubro  Permeabilidade  
Portarian.º1322/2007  De 4 de Outubro  Altera a Portaria n.º550-D/2004, 21/05 e 

Portaria n.º259/2006, 14/3 
 

Lei n.º46/2007 De 24 de Agosto Administração Pública  
Decreto-Lei n.º299/2007 De 22 de Agosto Denominação dos estabelecimentos de ensino Altera o DL n.º 387/90, de 10 de 

Dezembro 
Despacho n.º17860/2007 De 13 de Agosto Organização do ano lectivo  
Despacho Normativo n.º30/2007 De 10 de Agosto Português como língua não materna para o 

secundário 
 

Despacho n.º17313/2007 De 6 de Agosto Delegação de competências da Srª. Ministra 
da Educação ao Secretário de estado Adjunto 
e da Educação Prof. Doutor Jorge Miguel de 
Melo Viana Pedreira 

 

Despacho Normativo n.º28/2007 De 3 de Agosto Os alunos do ensino recorrente ou em RVCC 
têm de fazer os exames de 9.ºano para 
prosseguirem para os cursos científico-
humanísticos 

 

Despacho n.º16735/2007 De 31 de Julho Destacamentos   
Decreto-Lei n.º272/2007 De 26 de Julho Alteração ao DL n.º74/2004 e DL n.º24/2006  
Despacho n.º 16149/2007 De 25 de Julho TIC no Básico  
Despacho n.º15847/2007 De 23 de Julho Recolha de informação - Questionários à 

DGIDC 
 

Decreto-Lei n.º261/2007 De 17 de Julho  Manuais escolares  
Despacho n.º15318/2007 De 12 de Julho  ANQ e DGIDC (Orgânicas)  
Despacho n.º14272/2007 De 5 de Julho Calendário escolar   
Despacho n.º14026/2007 De 3 de Julho Matrículas e constituição de turmas   



 

Portaria n.º254/2007 De 9 de Julho Reconhecimento de habitações para a 
docência  

 

Despacho n.º4341/2007 De 9 de Março  Nomeação dos avaliadores da IGE  
Despacho n.º21008/2006 De 16 de Outubro  Exames extraordinários  Oficio circular n.º38 (DSAPOE) 

de 16 de Outubro de 07; Oficio 
circular n.º47/2007 (DGIDC) de 
25 de Outubro de 07; Oficio n.º 
7475/MAP (Presidência do 
Conselho de Ministros) de 20 de 
Setembro 07 

Despacho conjunto n.º275/2006 De 22 de Março Militares   
Portaria n.º 259/2006 De 14 de Março  Alteração da Portaria n.º550-D/2004, 21/05  
Despacho normativo n.º4/2006 De 27 de Janeiro  Alteração ao Decreto normativo n.º338/93, 

21/10 
 

Despacho normativo n.º1/2006 De 6 de Janeiro Percursos Curriculares Alternativos  
Portaria n.º550-D/2004 De 21 de Maio  Cursos científico-humanísticos  
Portaria n.º91/2003 De 27 de Novembro Pagamento nas matriculas   
Decreto-Lei n.º209/2002  De 17 de Outubro  Alteração ao Decreto-Lei n.º6/2001, 18/1  
Decreto-Lei n.º 553/80 De 21 de Novembro  Particular e Cooperativo  Despacho n.º39/SERE/88, 12/9, 

Portaria n.º207/98, 28/3 
 

Outra documentação 
 

Documento Data Teor do documento Observações 
Ofício Circular n.º 42 09 de Novembro de 2007 Autorização de matrículas dos alunos dos 

cursos tecnológicos ao abrigo do DL n.º 
286/89, de 29 de Agosto, nos novos 
programas - componente específica  

 

Legislação da Educação  27 de Outubro de 2007 Disponibilização no site do ME de um  



 

dossier acerca da legislação mais relevante 
Conselho de Ministros aprovou 
novo sistema de avaliação de 
professores  

26 de Outubro de 2007 Regime de avaliação dos docentes  

Posição do Conselho das Escolas 
sobre listas baseadas em resultados 
de exames  

26 de Outubro de 2007 Lista de escolas baseadas em resultados de 
exames 

 

Lista de obras para leitura extensiva  Listagem de obras para leitura extensivo para 
o 3.ºciclo 

 

Enquadramento da nova lista de 
obras para leitura extensiva Inglês 
(LE I/LE II) – 3.ºciclo 

 Enquadramento da nova lista de obras para 
leitura extensiva Inglês  no 3.ºciclo 

 

Oficio circular n.º46/DSDC/07 
(DGIDC) 

22 de Outubro de 2007 Programa de Inglês (LE I/LE II) do 3.ºciclo – 
leitura extensiva  

 

Linhas orientadoras para o 
Português como língua não materna 
no Ensino Secundário 

15 de Outubro de 2007 Linhas orientadoras para o trabalho a 
desenvolver com os alunos do Ensino 
Secundário que têm o Português como língua 
não materna 

 

Circular n.º17/DSDC/DEPEB/2007 
(DGIDC) 

10 de Outubro de 2007 Gestão do currículo na Educação Pré-Escolar 
– contributos para a sua operacionalização  

 

Ofício Circular n.º 2/DSEE/2007 Abril 2007 Suspende a TLEBS  



 

 XXXVII. Legislação – tarefa da autonomia da aluna (1ª tabela) 

 
Área 

 
Normativo Legal Teor do normativo Observações 

Lei de Bases do 
Sistema Educativo 

Lei n.º 46/86, 14/10 
 

Lei de Bases do Sistema Educativo - Estabelece o 
Quadro Geral do Sistema Educativo. 
 

Alterações introduzidas pelas 
Leis nºs 115/97 e 49/2005 

Regime de 
Autonomia 

Decreto-Lei n.º 115-A/98, 
4/5 

Regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos da educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário 

Alterado pela Lei nº 24/99, de 
22 de Abril 

Decreto regulamentar 
n.º10/99, 21/7 
 

Estabelece o quadro de competências das 
estruturas de orientação educativa previstas no 
Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio 

Este Decreto advém do 
anterior 

Pré-Escolar (PE) 

Decreto-Lei n.º542/79, 31/12 Estatuto do JI do sistema público de Educação PE  
DL n.º 147/97, 11/6 Lei Quadro da Educação PE  
Lei n.º5/97, 10/2 Ordenamento Jurídico da Educação PE   
Despacho n.º5220/97, 4/8 Orientações Curriculares para PE  
Despacho n.º8493/2004, 27/4 Critérios para seleccionar a entrada das crianças 

no JI (rede pública) 
 

Despacho n.º10051/2007, 
30/5 

Protocolo com Confederação Nacional das 
Instituições de Solidariedade 

 

Despacho n.º10050/2007, 
30/5 

Protocolo com Associação Nacional de 
Municípios Portugueses  

 

Despacho n.º10049/2007, 
30/5 

Protocolo com a União das Misericórdias 
Portuguesas e União das Mutualidades 

 

Decreto-Lei n.º553/80, 21,11 Define o estatuto do ensino particular e 
cooperativo 

Alterações introduzidas: 
Despacho n.º39/SERE/88, 
12/9, Portaria n.º207/98, 28/3 



 

Despacho nº 19 310/2002 (2ª 
série), 30/8 

Define as normas que delimitam temporalmente a 
duração das actividades educativas nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 

Despacho nº 18 812/2007, 
22/8 

Determina o apoio financeiro aos 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 
pública para aquisição de material didáctico, no 
ano lectivo de 2007-2008. 

 

 Ensino Básico 

Decreto-Lei 6/2001, 18/1 Estabelece os princípios orientadores de 
organização, gestão e avaliação curricular do EB 

Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação 
n.º4-A/2001, 28/2; 
DL n.º209/2002, 17/10 

Despacho normativo 
n.º1/2005, 5/1 

Princípios e procedimentos de avaliação dos 3 
ciclos do EB 
 

Este Despacho normativo 
revoga o DN n.º30/2001, 19/7. 
Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação 
n.º3/2005,10/2; 
Despacho normativo 
n.º18/2006, 14/3; 
Despacho normativo 
n.º5/2007, 10/1 

Despacho normativo 
n.º50/2005, 9/11 

Planos de recuperação, planos de 
acompanhamento e planos de desenvolvimento 

Esclarecimento: Oficio n.º 
Entªs 12565/2005-1090/2006-
Pª22.4/01.750 imanado pelo 
Gabinete do Secretário de 
Estado da Educação que deu 
entrada na DRELVT em 09-
02-06 com o n.º de expediente 
00013168 



 

Decreto-Lei n.º301/93, 31/8 Regime de matrícula e de frequência no ensino 
básico para as crianças e jovens em idade escolar 

Esclarecimentos: OC n.º21 de 
10-04-2003 – falta de 
matrícula/abandono da 
escolaridade obrigatória 

Despacho n.º2351/2007, 14/2 Provas de aferição (1ª e 2ª ciclo) Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º283/2007, 2/3 

Despacho n.º22251/2005, 
20/10 

Refeições escolares (1ªciclo) Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º1918/2005, 
24/11; Despacho 
n.º12037/2007, 18/6 

Despacho n.º19575/2006, 
25/9 

Tempos mínimos para leccionação do programa 
1.ºciclo 

 

Despacho n.º546/2007, 11/1 Programa nacional de ensino do português do 
1.ºciclo EB 

 

Despacho conjunto n.º 
1074/2005, 16/12 

Grupo de trabalho - ATL  

Despacho n.º16149/2007, 
25/7 

TIC no básico  

PE e EB 
Despacho n.º12591/2006, 
16/6 

Normas a observar no período de funcionamento 
para PE e 1.ºciclo EB 

 

Ensino Secundário 
(ES) 

Plano de estudos: 
Decreto-Lei n.º74/2004, 26/3 
 

Estabelece os princípios orientadores de 
organização, gestão e avaliação curricular do 
Secundário 

Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação 
n.º44/2004, 25/5; Decreto-Lei 
n.º24/2006, 6/2; Declaração de 
Rectificação n.º23/2006, 7/4; 
Parecer n.º1/2007, 11/7; 
Decreto-Lei n.º272/2007, 26/7 

Portaria n.º 550-A/2004, 21/5 Cursos tecnológicos  Alterações introduzidas: 
Portaria n.º260/2006, 14/3 



 

Portaria n.º 550-B/2004, 21/5 Cursos artísticos especializados  Alterações introduzidas: 
Portaria n.º780/2006, 9/8 com 
Declaração de Rectificação 
n.º69/2006, 21/9; Portaria 
n.º554/2004, 22/5 (matriz 
curricular) 

Portaria n.º 550-C/2004, 21/5 Cursos profissionais Alterações introduzidas: 
Portaria n.º797/2006, 10/8 com 
Declaração de Rectificação 
n.º66/2006, 3/10; Despacho 
n.º14758/2004 (2ªsérie) 

Portaria n.º 550-D/2004, 21/5 Cursos científico-humanísticos Alterações introduzidas: 
Portaria n.º259/2006, 14/3; 
Portaria n.º 1322/2007, 4/10 

Portaria n.º 550-E/2004, 21/5 Ensino recorrente Alterações introduzidas: 
Portaria n.º781/2006, 9/8 

Despacho n.º22796/2005 
(2ªsérie), 4/11 

Tabela de equivalência para cursos científico-
humanísticos, tecnológicos e artísticos 
especializados do ensino diurno 

 

Despacho n.º10428/2004 
(2ªsérie), 26/5 

Tabela de disciplinas afins no 10.ºano 
escolaridade 

Revogado pelo o Despacho 
normativo n.º36/200, 8/10. 
Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º1382/2004, 
20/7 

Despacho normativo 
n.º36/200, 8/10 

Reorientação do percurso formativo do aluno Revoga o Despacho 
n.º22796/2005 (2ªsérie), 4/11 e 
o Despacho n.º1387/2004 
(2ªsérie), 20/7 



 

Despacho n.º17064/2005, 8/8 Período de transição para conclusão dos cursos 
criados ao abrigo do DL 286/89 até 2008/2009 

Alterações introduzidas: 
Despacho n.º110305/2006 
(2ªsérie), 24/5 

Decreto-Lei n.º357/2007, 
29/10 

Certificação  

Despacho n.º14387/2004 
(2ªsérie), 20/7 

Permeabilidade Revogado pelo Despacho 
normativo n.º36/200, 8/10 

Plano de estudos:  
Decreto-Lei n.º286/89, 29/8 

Estabelece os princípios gerais que ordenam a 
reestruturação curricular para o EB e secundário 

É revogado pelo DL 
n.º74/2004, 26/3 

Despacho normativo 
n.º338/93, 21/10 

Regime de Avaliação dos alunos do Secundário Este Despacho advém do DL 
anterior e é revogado pelo DL 
n.º74/2007, 26/3. 
Alterações introduzidas: 
Despacho normativo 
n.º25/2006, 19/4; Despacho 
normativo n.º4/2006, 27/1. 

 

 Despacho n.º21008/2006, 
16/10 

Exames extraordinários  Esclarecimentos: Oficio 
circular n.º38 (DSAPOE) de 
16 de Outubro de 07; Oficio 
circular n.º47/2007 (DGIDC) 
de 25 de Outubro de 07; Oficio 
n.º 7475/MAP (Presidência do 
Conselho de Ministros) de 20 
de Setembro 07 

EB e ES 
Despacho normativo 
n.º14/2007, 8/3 

Aprova os regulamentos do JNE, dos Exames EB 
e ES 

 



 

Despacho n.º 14026/2007, 
3/7 

Normas a observar para a matrícula dos alunos e 
a organização das turmas nos ensinos básico e 
secundário 

Este despacho revoga o 
Despacho conjunto 
n.º373/2002, 23/4 com 
alterações do Despacho 
n.º13765/2004 (2ªsérie), 13/7e 
Despacho normativo 
n.º16068/2005 (2ªsérie), 22/7. 
Com alterações da 
Rectificação n.º1258/2007, 
13/8. 

Despacho n.º17860/2007, 
13/8 

Organização do ano lectivo de 2007 Alteração ao despacho nº 13 
599/2006 

Despacho n.º 14272/2007, 
5/7 

Calendário escolar para o ano lectivo 2007/2008  

Decreto-Lei n.º261/2007, 
17/7 

Manuais escolares  

Despacho Normativo nº 
24/2000, 11/5 

Define os parâmetros gerais relativos à 
organização do ano escolar, os quais serão 
desenvolvidos por cada escola e por cada 
agrupamento de escolas, no âmbito dos 
respectivos projectos educativos e planos anuais 
de actividades. 

Alterações introduzidas: 
Despacho Normativo nº 
36/2002, 04/6 

Organização do ano lectivo 
2006/2007. Algumas notas 

Organização do ano lectivo.  

Percursos 
Curriculares 
Alternativos 

Despacho normativo 
n.º1/2006, 6/1 

PCA só para o EB  

Ensino Especial 
Decreto-Lei n.º319/91, 23/8 Ensino especial Alterações introduzidas: 

Decreto Regulamentar 
n.º173/91, 15/10 e Despacho 



 

n.º105/91, 1/7 (revogado) 

Alunos 

Lei n.º30/2002, 20/12 Estatuto do aluno do ensino não superior Esclarecimentos: Oficio 
circular n.º3 datado de 06-01-
04 – faltas injustificadas; : 
Oficio circular n.º8 datado de 
14-01-04 – efeitos da aplicação 
da medida disciplinar de 
suspensão (artigo 35.º) 

Lei n.º35/2004, 29/7 Estatuto trabalhador-estudante  
Avaliação da 

Educação e do ensino 
não superior 

Lei n.º31/2002, 20/12 Avaliação da Educação e do ensino não superior  

Avaliação dos 
estabelecimentos de 

ensino 

Despacho n.º15847/2007, 
23/7 

Define regras relativamente à autorização da 
Direcção-Geral de Inovação e de 
Desenvolvimento Curricular para elaboração de 
inquéritos. 

 

Despacho conjunto 
n.º370/2006, 3/5 

Criação do grupo de trabalho para a avaliação 
externa dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário. 

 

Instituição 

Decreto Lei n.º213/2006, 
27/10 

Lei Orgânica do Ministério da Educação  

Decreto Regulamentar n.º 
31/2007, 29/3 

Lei Orgânica da Direcção Regional de Educação  

Portaria n.º364/2007, 30/3 Lei Orgânica da Direcção Regional de Educação 
de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Despacho n.º16796/2005 (2ª 
Série), 3/8 

Competências do Sr. Director Regional de 
Educação 

 

Despacho n.º368/2006 
(2ªSérie), 6/1 

Competências do Sr. Director Regional Adjunto  



 

Despacho n.º21789/2006, 
26/10 

Delegação de competências – Recursos Materiais  

Despacho n.º9778/2006 
(2ªSérie), 4/5 

Delegação de competências no Presidentes do 
Conselho Executivo 

 

Despacho n.º23731/2006, 
21/11 

2ª Delegação de competências no Presidentes do 
Conselho Executivo 

 

 

Outra documentação   
 

Documento Data Teor do documento Observações 
Legislação da Educação  27 de Outubro de 2007 Disponibilização no site do ME de um 

dossier acerca da legislação mais relevante 
 

Conselho de Ministros aprovou 
novo sistema de avaliação de 
professores  

26 de Outubro de 2007 Regime de avaliação dos docentes  

Posição do Conselho das Escolas 
sobre listas baseadas em resultados 
de exames  

26 de Outubro de 2007 Lista de escolas baseadas em resultados de 
exames 

 

Lista de obras para leitura extensiva  Listagem de obras para leitura extensivo para 
o 3.ºciclo 

 

Enquadramento da nova lista de 
obras para leitura extensiva Inglês 
(LE I/LE II) – 3.ºciclo 

 Enquadramento da nova lista de obras para 
leitura extensiva Inglês  no 3.ºciclo 

 

Oficio circular n.º46/DSDC/07 
(DGIDC) 

22 de Outubro de 2007 Programa de Inglês (LE I/LE II) do 3.ºciclo – 
leitura extensiva  

 

Linhas orientadoras para o 
Português como língua não materna 
no Ensino Secundário 

15 de Outubro de 2007 Linhas orientadoras para o trabalho a 
desenvolver com os alunos do Ensino 
Secundário que têm o Português como língua 
não materna 

 



 

  

Circular n.º17/DSDC/DEPEB/2007 
(DGIDC) 

10 de Outubro de 2007 Gestão do currículo na Educação Pré-Escolar 
– contributos para a sua operacionalização  

 



 

 XXXVIII. Feedback da Dra. Ana Paula ao anexo XXVII. 



 

  



 



 



 



 



 



 



 

XXXIX. Legislação – com as alterações preconizadas pela Dra. Ana Paula (2ª tabela) 
 

 
Área 

 
Normativo Legal Teor do normativo Observações 

Instituição 

Despacho n.º 16 796/2005 
(2.ª Série), 03.08 

Competências do Sr. Director Regional de 
Educação 

 

Despacho n.º 368/2006 
(2.ªSérie), 06.01 

Competências do Sr. Director Regional Adjunto  

Despacho n.º 9 778/2006 
(2.ªSérie), 04.05 

Delegação de competências nos Presidentes do 
Conselho Executivo 

 

Despacho n.º 21 789/2006, 
26.10 

Delegação de competências – Recursos Materiais  

Decreto Lei n.º 213/2006, 
27.10 

Lei Orgânica do Ministério da Educação  

Despacho n.º 23 731/2006, 
21.11 

2.ª Delegação de competências nos Presidentes do 
Conselho Executivo 

 

Decreto Regulamentar n.º 
31/2007, 29.03 

Lei Orgânica da Direcção Regional de Educação  

Portaria n.º 364/2007, 30.03 Lei Orgânica da Direcção Regional de Educação 
de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Lei de Bases do 
Sistema Educativo 

Lei n.º 46/86, 14.10 
 

Lei de Bases do Sistema Educativo - Estabelece o 
Quadro Geral do Sistema Educativo. 
 

Alterações introduzidas pelas 
Leis n.ºs 115/97, 19.09 e 
49/2005, 30.08 

Regime de 
Autonomia 

Decreto-Lei n.º 115-A/98, 
04.05 

Regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos da educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário 

Alterado pela Lei n.º 24/99, de 
22.04 



 

Decreto regulamentar n.º 
10/99, 21.07 
 

Estabelece o quadro de competências das 
estruturas de orientação educativa previstas no 
Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 04.05 

Este Decreto advém do 
anterior 

Pré-Escolar (PE) 

Decreto-Lei n.º 542/79, 
31.12 

Estatuto do JI do sistema público de Educação PE  

Decreto-Lei n.º 553/80, 
21.11 

Define o estatuto do ensino particular e 
cooperativo 

Alterações introduzidas: 
Despacho n.º 39/SERE/88, 
12.09, Portaria n.º 207/98, 
28.03 

Lei n.º 5/97, 10.02 Ordenamento Jurídico da Educação PE  
 

 

DL n.º 147/97, 11.06 Lei Quadro da Educação PE 
 

 

Despacho n.º 5 220/97, 04.08 Orientações Curriculares para PE 
 

 

Despacho n.º 19 310/2002 
(2.ª série), 30.08 

Define as normas que delimitam temporalmente a 
duração das actividades educativas nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar. 
 

 

Despacho n.º 8 493/2004, 
27.04 

Critérios para seleccionar a entrada das crianças 
no JI (rede pública) 
 

 

Despacho n.º 10 049/2007, 
30.05 

Protocolo com a União das Misericórdias 
Portuguesas e União das Mutualidades 
 

 

Despacho n.º 10 050/2007, 
30.05 

Protocolo com Associação Nacional de 
Municípios Portugueses  
 

 



 

Despacho n.º 10 051/2007, 
30.05 

Protocolo com Confederação Nacional das 
Instituições de Solidariedade 
 

 

Despacho n.º 18 812/2007, 
22.08 

Determina o apoio financeiro aos 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 
pública para aquisição de material didáctico, no 
ano lectivo de 2007-2008. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Básico (EB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto-Lei n.º 301/93, 
31.08 

Regime de matrícula e de frequência no ensino 
básico para as crianças e jovens em idade escolar 

Esclarecimentos: OC n.º 21 de 
10.04.2003 – falta de 
matrícula/abandono da 
escolaridade obrigatória 

Decreto-Lei 6/2001, 18.01 Estabelece os princípios orientadores de 
organização, gestão e avaliação curricular do EB 

Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação n.º 
4-A/2001, 28.02; 
DL n.º 209/2002, 17.10 

Despacho Normativo n.º 
1/2005, 05.01 

Princípios e procedimentos de avaliação dos 3 
ciclos do EB 
 

Este Despacho Normativo 
revoga o DN n.º 30/2001, 
19.07. 
Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação 
n.º3/2005,10.02; 
Despacho Normativo n.º 
18/2006, 14.03; 
Despacho Normativo n.º 
5/2007, 10.01 

Despacho n.º 22 251/2005, 
20.10 

Refeições escolares (1º ciclo) Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º 1 918/2005, 
24.11; Despacho n.º               
12 037/2007, 18.06 



 

 
 

Despacho Normativo n.º 
50/2005, 09.11 

Planos de recuperação, planos de 
acompanhamento e planos de desenvolvimento 

Esclarecimento: Oficio n.º 12 
565/2005-1090/2006-
Pª22.4/01.750 imanado pelo 
Gabinete do Secretário de 
Estado da Educação que deu 
entrada na DRELVT em 
09.02.06 com o n.º de 
expediente 00013168 
 

Despacho Conjunto n.º             
1 074/2005, 16.12 

Grupo de trabalho - ATL  

Despacho n.º 19 575/2006, 
25.09 

Tempos mínimos para leccionação do programa 
1.º ciclo 

 

Despacho n.º 546/2007, 
11.01 

Programa nacional de ensino do português do 1.º 
ciclo EB 

 

Despacho n.º 2 351/2007, 
14.02 

Provas de aferição (1.º e 2.º ciclo) Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º 283/2007, 
02.03 

Despacho n.º 16 149/2007, 
25.07 

TIC no básico  

PE e EB 
Despacho n.º 12 591/2006, 
16.06 

Normas a observar no período de funcionamento 
para PE e 1.º ciclo EB 

 

Ensino Secundário 
(ES) 

Plano de estudo:  
Decreto-Lei n.º 286/89, 
29.08 

Estabelece os princípios gerais que ordenam a 
reestruturação curricular para o EB e secundário 

É revogado pelo DL n.º 
74/2004, 26.03 



 

Despacho Normativo n.º 
338/93, 21.10 

Regime de Avaliação dos alunos do Secundário Este Despacho advém do DL 
anterior e é revogado pelo DL 
n.º 74/2007, 26.03. 
Alterações introduzidas: 
Despacho Normativo n.º 
25/2006, 19.04; Despacho 
Normativo n.º 4/2006, 27.01. 

Plano de estudo: 
Decreto-Lei n.º 74/2004, 
26.03 
 

Estabelece os princípios orientadores de 
organização, gestão e avaliação curricular do 
Secundário, bem como o plano de estudos 

Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação n.º 
44/2004, 25.05; Decreto-Lei 
n.º 24/2006, 06.02; Declaração 
de Rectificação n.º 23/2006, 
07.04; Parecer n.º 1/2007, 
11.07; Decreto-Lei n.º 
272/2007, 26.07 

Portaria n.º 550-A/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos tecnológicos  

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 260/2006, 14.03 

Portaria n.º 550-B/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos artísticos especializados  

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 780/2006, 09.08 
com Declaração de 
Rectificação n.º 69/2006, 
21.09; Portaria n.º 554/2004, 
22.05 (matriz curricular) 

Portaria n.º 550-C/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos profissionais 

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 797/2006, 10.08 
com Declaração de 
Rectificação n.º 66/2006, 
03.10; Despacho n.º               
14 758/2004 (2.ªsérie) 



 

Portaria n.º 550-D/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos científico-humanísticos 

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 259/2006, 14.03; 
Portaria n.º 1 322/2007, 04.10 

Portaria n.º 550-E/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação do ensino recorrente 

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 781/2006, 09.08 

Despacho n.º 10 428/2004 
(2.ªsérie), 26.05 

Tabela de disciplinas afins no 10.ºano 
escolaridade (transição entre o Decreto Lei n.º 
286/89, 29.08 e Decreto Lei n.º 74/2004, 26.03) 

Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º 1 382/2004, 
20.07 

Despacho n.º 17 064/2005, 
08.08 

Período de transição para conclusão dos cursos 
criados ao abrigo do DL 286/89 até 2008/2009 

Alterações introduzidas: 
Despacho n.º 11 305/2006 
(2.ªsérie), 24.05 

Despacho n.º 21 008/2006, 
16.10 

Exames extraordinários  Esclarecimentos: Oficio 
circular n.º 38 (DSAPOE) de 
16 de Outubro de 07; Oficio 
circular n.º 47/2007 (DGIDC) 
de 25 de Outubro de 07; Oficio 
n.º 7 475/MAP (Presidência do 
Conselho de Ministros) de 20 
de Setembro 07 

Despacho Normativo n.º 
36/2007, 08.10 

Reorientação do percurso formativo do aluno Revoga o Despacho n.º           
22 796/2005 (2.ªsérie), 04.11 e 
o Despacho n.º14 387/2004 
(2.ªsérie), 20.07 

Decreto-Lei n.º 357/2007, 
29.10 

Certificação  



 

EB e ES 

Despacho Normativo n.º 
24/2000, 11.05 

Define os parâmetros gerais relativos à 
organização do ano escolar, os quais serão 
desenvolvidos por cada escola e por cada 
agrupamento de escolas, no âmbito dos 
respectivos projectos educativos e planos anuais 
de actividades. 

Alterações introduzidas: 
Despacho Normativo n.º 
36/2002, 04.06 

 

Despacho normativo n.º 
14/2007, 08.03 

Aprova os regulamentos do JNE, dos Exames EB 
e ES 

É publicado anualmente  

Despacho n.º 14 026/2007, 
03.07 

Normas a observar para a matrícula dos alunos e 
a organização das turmas nos ensinos básico e 
secundário 

Este despacho revoga o 
Despacho conjunto n.º 
373/2002, 23.04 com 
alterações do Despacho    n.º 
13 765/2004 (2.ªsérie), 13.07e 
Despacho Normativo        n.º 
16 068/2005 (2.ªsérie), 22.07. 
Com alterações da 
Rectificação n.º 1 258/2007, 
13.08. 

Despacho n.º 14 272/2007, 
05.07 

Calendário escolar para o ano lectivo 2007/2008  

Decreto-Lei n.º 261/2007, 
17.07 

Manuais escolares  

Despacho n.º 17 860/2007, 
13.08 

Organização do ano lectivo de 2007 Alteração ao despacho n.º 13 
599/2006 

Organização do ano lectivo 
2006/2007. Algumas notas 

Organização do ano lectivo.  

Percursos 
Curriculares 
Alternativos 

Despacho Normativo n.º 
1/2006, 06.01 

PCA só para o EB. Este Despacho Normativo 
define as condições de candidatura por parte de 
uma escola ao respectivo projecto 

 

Ensino Especial Decreto-Lei n.º 319/91, Ensino especial/ Educação especial/ Apoios Alterações introduzidas: 



 

23.08 educativos Decreto Regulamentar n.º 
173/91, 15.10 e Despacho n.º 
105/91, 01.07 (revogado) 

Alunos 

Lei n.º 30/2002, 20.12 Estatuto do aluno do ensino não superior Esclarecimentos: Oficio 
Circular n.º 3/DRELVT/2004, 
06.01 – faltas injustificadas; 
Oficio Circular n.º 
8/DRELVT/2004, 14.01.04 – 
efeitos da aplicação da medida 
disciplinar de suspensão 
(artigo 35.º) 

Lei n.º 35/2004, 29.07 Estatuto trabalhador-estudante  
Avaliação da 

Educação e do ensino 
não superior 

Lei n.º 31/2002, 20.12 Avaliação da Educação e do ensino não superior  

Avaliação dos 
estabelecimentos de 

ensino 

Despacho conjunto n.º 
370/2006, 03.05 

Criação do grupo de trabalho para a avaliação 
externa dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário. 

 

Despacho n.º 15 847/2007, 
23.07 

Define regras relativamente à autorização da 
Direcção-Geral de Inovação e de 
Desenvolvimento Curricular para elaboração de 
inquéritos. 

 

 
Outra documentação   

 
 

Documento Data Teor do documento Observações 
Legislação da Educação  27 de Outubro de 2007 Disponibilização no site do ME de um 

dossier acerca da legislação mais relevante 
 



 

Conselho de Ministros aprovou 
novo sistema de avaliação de 
professores  

26 de Outubro de 2007 Regime de avaliação dos docentes  

Posição do Conselho das Escolas 
sobre listas baseadas em resultados 
de exames  

26 de Outubro de 2007 Lista de escolas baseadas em resultados de 
exames 

 

Lista de obras para leitura extensiva  Listagem de obras para leitura extensivo para 
o 3.ºciclo 

 

Enquadramento da nova lista de 
obras para leitura extensiva Inglês 
(LE I/LE II) – 3.ºciclo 

 Enquadramento da nova lista de obras para 
leitura extensiva Inglês  no 3.ºciclo 

 

Oficio circular n.º46/DSDC/07, 
(DGIDC) 

22 de Outubro de 2007 Programa de Inglês (LE I/LE II) do 3.ºciclo – 
leitura extensiva  

 

Linhas orientadoras para o 
Português como língua não materna 
no Ensino Secundário 

15 de Outubro de 2007 Linhas orientadoras para o trabalho a 
desenvolver com os alunos do Ensino 
Secundário que têm o Português como língua 
não materna 

 

Circular n.º17/DSDC/DEPEB/2007 
(DGIDC) 

10 de Outubro de 2007 Gestão do currículo na Educação Pré-Escolar 
– contributos para a sua operacionalização  

 

 



 

XL. Legislação – tarefa da autonomia da aluna (3ª tabela) 

 
Área 

 
Normativo Legal Teor do normativo Observações 

Instituição 

Despacho n.º 368/2006 
(2.ªSérie), 06.01 

Competências do Sr. Director Regional Adjunto 
Dr. Rui Correia 

 

Despacho n.º 9780/2006 
(2.ªSérie), 04.05 

Delegação de competências nos Presidentes do 
Conselho Executivo, das comissões executivas 
instaladoras, das comissões instaladoras e das 
comissões provisórias e nos directores de 
estabelecimentos de educação e ensino não 
superior e de agrupamentos de escolas 
pertencentes à área geográfica da Direcção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Despacho n.º 9778/2006 
(2.ªSérie), 04.05 

Delegação de competências nos Coordenadores 
Educativos 

 

Despacho n.º 21789/2006 
(2.ªSérie), 26.10 

Competências do Sr. Director Regional Adjunto 
Dr. Joaquim Barbosa 

 

Decreto-Lei n.º 213/2006, 
27.10 

Lei Orgânica do Ministério da Educação  

Despacho n.º 23731/2006 
(2.ªSérie), 21.11 

2.ª Delegação de competências nos Presidentes do 
Conselho Executivo, das comissões executivas 
instaladoras, das comissões instaladoras e das 
comissões provisórias e nos directores de 
estabelecimentos de educação e ensino não 
superior e de agrupamentos de escolas 
pertencentes à área geográfica da Direcção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 

 



 

Decreto Regulamentar n.º 
31/2007, 29.03 

Lei Orgânica da Direcção Regional de Educação  

Portaria n.º 364/2007, 30.03 Lei Orgânica da Direcção Regional de Educação 
de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Despacho n.º 26214/2007 
(2.ª Série), 15.11 

Competências do Sr. Director Regional de 
Educação Dr. José Joaquim Leitão 

 

Lei de Bases do 
Sistema Educativo 

Lei n.º 46/86, 14.10 
 

Lei de Bases do Sistema Educativo - Estabelece o 
Quadro Geral do Sistema Educativo. 
 

Alterações introduzidas pelas 
Leis n.ºs 115/97, 19.09 e 
49/2005, 30.08 

Regime de 
Autonomia 

Decreto-Lei n.º 75/2008, 
22.04 

Regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário 

Revoga o Decreto-Lei n.º 115-
A/98, 04.05, alterado pela Lei 
n.º 24/99, de 22.04; 
Revoga, ainda, o Decreto 
Regulamentar n.º 10/99, 21.07 
(estabelecia o quadro de 
competências das estruturas de 
orientação educativa previstas 
no Decreto-Lei n.º 115-A/98, 
de 04.05). 

Pré-Escolar (PE) 

Decreto-Lei n.º 542/79, 
31.12 

Estatuto do JI do sistema público de Educação PE  

Decreto-Lei n.º 553/80 
(2.ªSérie), 21.11 

Define o estatuto do ensino particular e 
cooperativo 

Alterações introduzidas: 
Despacho n.º 39/SERE/88, 
12.09, Portaria n.º 207/98, 
28.03 

Lei n.º 5/97, 10.02 Ordenamento Jurídico da Educação PE  
 

 

DL n.º 147/97, 11.06 Lei Quadro da Educação PE 
 

 



 

Despacho n.º 5220/97 
(2.ªSérie), 04.08 

Orientações Curriculares para PE 
 

 

Despacho n.º 19310/2002 
(2.ª série), 30.08 

Define as normas que delimitam temporalmente a 
duração das actividades educativas nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 

Despacho n.º 8493/2004 
(2.ªSérie), 27.04 

Critérios para seleccionar a entrada das crianças 
no JI (rede pública) 

 

Despacho n.º 10049/2007 
(2.ªSérie), 30.05 

Protocolo com a União das Misericórdias 
Portuguesas e União das Mutualidades 

 

Despacho n.º 10050/2007 
(2.ªSérie), 30.05 

Protocolo com Associação Nacional de 
Municípios Portugueses  

 

Despacho n.º 10051/2007 
(2.ªSérie), 30.05 

Protocolo com Confederação Nacional das 
Instituições de Solidariedade 

 

Despacho n.º 18812/2007 
(2.ªSérie), 22.08 

Determina o apoio financeiro aos 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 
pública para aquisição de material didáctico, no 
ano lectivo de 2007-2008. 

 

  
 
 

Ensino Básico (EB) 
 
 
 
 
 

Decreto-Lei n.º 301/93, 
31.08 

Regime de matrícula e de frequência no ensino 
básico obrigatório para as crianças e jovens em 
idade escolar 

Esclarecimentos: OC n.º 21 de 
10.04.2003 – falta de 
matrícula/abandono da 
escolaridade obrigatória 

Decreto-Lei 6/2001, 18.01 Estabelece os princípios orientadores de 
organização, gestão e avaliação curricular do EB 

Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação n.º 
4-A/2001, 28.02; 
Decreto-Lei n.º 209/2002, 
17.10 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despacho Normativo n.º 
1/2005, 05.01 

Princípios e procedimentos de avaliação dos 3 
ciclos do EB 
 

Este Despacho Normativo 
revoga o Despacho Normativo 
n.º 30/2001, 19.07. 
Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação 
n.º3/2005,10.02; 
Despacho Normativo n.º 
18/2006, 14.03; 
Despacho Normativo n.º 
5/2007 (2.ª Série), 10.01 

Despacho n.º 5208/2005 (2.ª 
Série), 10.03 

Aplicação de Provas de Aferição no final dos 1.º 
e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

 

Despacho n.º 22251/2005 
(2.ª Série), 20.10 

Regime de acesso ao apoio financeiro a conceder 
pelo Ministério da Educação no âmbito do 
Programa de Generalização de Refeições 
Escolares ao alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º 1918/2005 (2.ª 
Série), 24.11; Despacho n.º               
12037/2007 (2.ª Série), 18.06 

Despacho Normativo n.º 
50/2005, 09.11 

Define, no âmbito da avaliação sumativa interna, 
princípios de actuação e normas orientadoras para 
a implementação, acompanhamento e avaliação 
dos planos de recuperação, de acompanhamento e 
de desenvolvimento como estratégia de 
intervenção com vista ao sucesso educativo dos 
alunos do ensino básico 
 

Esclarecimento: Oficio n.º 12 
565/2005-1090/2006-
Pª22.4/01.750 imanado pelo 
Gabinete do Secretário de 
Estado da Educação que deu 
entrada na DRELVT em 
09.02.06 com o n.º de 
expediente 00013168 

Despacho Conjunto n.º 
1074/2005 (2.ª Série), 16.12 

Grupo de trabalho – ATL  



 

Despacho Normativo n.º 
1/2006, 06.01 

Constituição, funcionamento e avaliação de 
turmas com Percursos Curriculares Alternativos. 
Este Despacho Normativo define as condições de 
candidatura por parte de uma escola ao respectivo 
projecto. 

A propósito deste Despacho 
foi publicado o Ofício Circular 
n.º 11, datado de 28 de Abril 
de 2008 

Despacho n.º 19575/2006 
(2.ª Série), 25.09 

Tempos mínimos para leccionação do programa 
1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Despacho n.º 546/2007 (2.ª 
Série), 11.01 

Programa nacional de ensino do português do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico 

 

Despacho n.º 2351/2007 
(2.ªSérie), 14.02 

Aplicação de Provas de Aferição no final dos 1.º 
e 2.º Ciclos do Ensino Básico, anualmente ao 
universo dos alunos 

Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º 283/2007 
(2.ªSérie), 02.03 

Provas de Aferição Ensino 
Básico. Instruções para 
realização e classificação das 
provas de aferição 
(Norma/PAEB/Janeiro 2008)  

Normas a observar na preparação, aplicação e 
classificação das provas de aferição do ensino 
básico 

É publicado anualmente 

Exames Nacionais e Exames 
de equivalência à frequência 
do Ensino Básico. Ano 
Lectivo 2007/2008 – 
Instruções para a inscrição 
(Norma 01/EB/2008)  

Instruções a observar, pelos estabelecimentos do 
ensino básico e do ensino secundário com 3.º 
ciclo, relativamente ao processo de inscrição para 
a realização dos exames nacionais de Língua 
Portuguesa e Matemática do 9.º ano de 
escolaridade, bem como para os exames de 
equivalência à frequência dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico, no ano lectivo 2007/2008 

É publicado anualmente 

PE e EB 

Despacho n.º 12591/2006 
(2.ªSérie), 16.06 

Normas a observar no período de funcionamento 
para PE e 1.º ciclo EB (Actividades de 
Enriquecimento Curricular e de animação e de 
apoio à família) 

 



 

Ensino Secundário 
(ES) 

Plano de estudo:  
Decreto-Lei n.º 286/89, 
29.08 

Estabelece os princípios gerais que ordenam a 
reestruturação curricular para o EB e secundário 

É revogado pelo DL n.º 
74/2004, 26.03 

Despacho Normativo n.º 
338/93, 21.10 

Regime de Avaliação dos alunos do Secundário Este Despacho advém do DL 
anterior e é revogado pelo DL 
n.º 74/2007, 26.03. 
Alterações introduzidas: 
Despacho Normativo n.º 
25/2006, 19.04; Despacho 
Normativo n.º 4/2006, 27.01. 

Plano de estudo: 
Decreto-Lei n.º 74/2004, 
26.03 
 

Estabelece os princípios orientadores de 
organização, gestão e avaliação curricular do 
Secundário, bem como o plano de estudos 

Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação n.º 
44/2004, 25.05; Decreto-Lei 
n.º 24/2006, 06.02 (rectificado 
pela Declaração Rectificação 
n.º 23/2006, 07.04); 
Declaração de Rectificação n.º 
23/2006, 07.04; Parecer n.º 
1/2007 (2ª Série), 11.07; 
Decreto-Lei n.º 272/2007, 
26.07 02 (rectificado pela 
Declaração Rectificação n.º 
84/2007, 21.09); Decreto-Lei 
n.º 4/2008, 07.01. 

Portaria n.º 550-A/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos tecnológicos  

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 260/2006, 14.03 e 
pela Portaria n.º 207/2008, 
25.02 



 

Portaria n.º 550-B/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos artísticos especializados  

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 780/2006, 09.08 
com alterações introduzidas 
pela Declaração de 
Rectificação n.º 69/2006, 
21.09. 
A Portaria n.º 554/2004, 22.05 
aprovada os planos de estudo 
dos cursos artísticos 
especializados do nível 
secundário de educação. 

Portaria n.º 550-C/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos profissionais 

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 797/2006, 10.08 
com alterações introduzidas 
pela Declaração de 
Rectificação n.º 66/2006, 
03.10. 
O Despacho n.º 14758/2004 
(2.ªsérie), 23.07 define as 
condições essenciais não 
expressamente previstas no 
citado diploma, para o 
funcionamento nas escolas ou 
agrupamentos de escolas 
integrados na rede pública de 
estabelecimentos de educação 
e ensino dos cursos 
profissionais do nível 
secundário de educação 



 

Portaria n.º 550-D/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos científico-humanísticos 

Com alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 259/2006, 
14.03 e republicado pela 
Portaria n.º 1322/2007, 04.10 

Portaria n.º 550-E/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação do ensino recorrente 

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 781/2006, 09.08 

Despacho n.º 10428/2004 
(2.ªsérie), 26.05 

Tabela de disciplinas afins no 10.ºano 
escolaridade (transição entre o Decreto Lei n.º 
286/89, 29.08 e Decreto Lei n.º 74/2004, 26.03) 

Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º 1382/2004, 
20.07 

Despacho n.º 17064/2005 
(2.ª Série), 08.08 

Período de transição para conclusão dos cursos 
criados ao abrigo do DL 286/89 até 2008/2009 

Alterações introduzidas: 
Despacho n.º 11305/2006 (2.ª 
Série), 24.05 

Despacho n.º 21008/2006 (2ª 
Série), 16.10 

Época extraordinária para a realização de exames 
dos alunos dos cursos criados pelo Decreto-Lei 
n.º 286/89, de 29 de Agosto 
 

Esclarecimentos: Oficio 
circular n.º 38 (DSAPOE) de 
16 de Outubro de 07; Oficio 
circular n.º 47/2007 (DGIDC) 
de 25 de Outubro de 07; Oficio 
n.º 7 475/MAP (Presidência do 
Conselho de Ministros) de 20 
de Setembro 07 

Despacho Normativo n.º 
36/2007 (2.ª Série), 08.10 

Reorientação do percurso formativo do aluno Revoga o Despacho n.º           
22796/2005 (2.ªsérie), 04.11 e 
o Despacho n.º 14387/2004 
(2.ªsérie), 20.07 

Decreto-Lei n.º 357/2007, 
29.10 

Conclusão e certificação dos percursos 
formativos de nível secundário dos cursos 
extintos e incompletos 

Rectificado pela Declaração de 
Rectificação n.º 117/2007, 
28.12; 
 
 



 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 357/2007, 29.10 é possível verificar: 
- “Vias de conclusão e certificação do Ensino Secundário. Roteiro para a Acção”: 

verificar o site  http://www.anq.gov.pt/default.aspx?access=1 
- rede de escolas disponível em http://www.drelvt.min-

edu.pt/noticias/vias_de_conclusao.pdf  
- Regulamento de Exames a nível de escola para a conclusão e certificação do 

nível secundário de educação – Despacho n.º 6260/2008 (2ª Série), 05,03. 
Deliberação n.º 3/2008, 
11/02 

Utilização dos exames nacionais do ensino 
secundário realizados nos anos lectivos de 
2005/2006 e/ou 2006/2007 como provas de 
ingresso 

 

Exames do Ensino 
Secundário ano de 2008. 
Instruções para a inscrição 
(Norma 01/ES/2008)  

Instruções a observar, pelos estabelecimentos de 
ensino secundário, nas inscrições para a 
realização dos exames a prestar pelos estudantes 
no ano de 2008 

É publicado anualmente 

Guia Geral de Exames. 
Exames Nacionais do Ensino 
Secundário e Acesso ao 
Ensino Superior 

  

EB e ES 

Despacho Normativo n.º 
24/2000, 11.05 

Define os parâmetros gerais relativos à 
organização do ano escolar, os quais serão 
desenvolvidos por cada escola e por cada 
agrupamento de escolas, no âmbito dos 
respectivos projectos educativos e planos anuais 
de actividades. 

Alterações introduzidas: 
Despacho Normativo n.º 
36/2002, 04.06 

 



 

Despacho n.º 14026/2007 (2ª 
Série), 03.07 

Normas a observar para a matrícula dos alunos e 
a organização das turmas nos ensinos básico e 
secundário 

Com alterações da 
Rectificação n.º 1258/2007 (2ª 
Série), 13.08. 
A propósito das normas a 
observar para a matrícula dos 
alunos, especificamente o 
adiamento da matrícula no 1.º 
ano de escolaridade 
obrigatória, foi publicado o 
Ofício Circular n.º 10, datado 
de 22 de Abril de 2008 

Despacho n.º 14272/2007 (2ª 
Série), 05.07 

Calendário escolar para o ano lectivo 2007/2008  

Despacho n.º 2275/2008 (2ª 
Série), 24.01 

Calendário de exames nacionais 2007/2008  

Despacho Normativo n.º 
19/2008 (2ª Série), 19.03 

Regulamento dos Exames É publicado anualmente 

Organização do ano lectivo 
2006/2007. Algumas notas 

Organização do ano lectivo.  

 
Cursos de Educação 

e Formação 
 

Despacho conjunto nº 
453/2004 (2ª Série), 27.07 

Regulamento dos Cursos de Educação e 
Formação 

Com as alterações prescritas na 
Rectificação nº 1673/2004 (2ª 
Série), 07.09 



 

Educação Especial 

Decreto-Lei n.º 3/2008, de 
07.01 

Define os apoios especializados a prestar na 
educação pré-escolar e nos ensinos básico e 
secundário dos sectores público, particular e 
cooperativo 
 

Com alterações instituídas pela 
Declaração de Rectificação n.º 
10/2008, 07.03 e pela Lei n.º 
21/2008, 12.05. 
O presente decreto revoga o 
Decreto-Lei n.º 319/91, 23.08 
com as alterações introduzidas 
pelo Decreto Regulamentar n.º 
173/91, 15.10 e Despacho n.º 
105/91, 01.07 (revogado). 

Orientações Gerais, 
Condições Especiais de 
Exame para Alunos com 
Necessidades Educativas 
Especiais de carácter 
permanente – Ensino Básico 
– 2008 

Instruções a observar, pelos estabelecimentos de 
ensino, nas inscrições para a realização dos 
exames a prestar pelos estudantes no ano de 2008 

É publicado anualmente 

Orientações Gerais, 
Condições Especiais de 
Exame para Alunos com 
Necessidades Educativas 
Especiais de carácter 
permanente – Ensino 
Secundário – 2008 

Instruções a observar, pelos estabelecimentos de 
ensino, nas inscrições para a realização dos 
exames a prestar pelos estudantes no ano de 2008 

É publicado anualmente 



 

Alunos 

Lei n.º 3/2008, 18.01 Estatuto do aluno dos ensinos básico e secundário Primeira alteração à Lei n.º 
30/2002, 20.12 com os 
seguintes esclarecimentos: 
Oficio Circular n.º 
3/DRELVT/2004, 06.01 – 
faltas injustificadas; Oficio 
Circular n.º 8/DRELVT/2004, 
14.01.04 – efeitos da aplicação 
da medida disciplinar de 
suspensão (artigo 35.º). 
A propósito desta Lei foi 
publicado o Ofício Circular n.º 
6, datado de 21 de Fevereiro de 
2008 

Lei n.º 35/2004, 29.07 Estatuto trabalhador-estudante  

Alunos provenientes 
do estrangeiro 

Despacho n.º 14/SERE/90 Prazo e condições de matrícula nas escolas 
portuguesas dos alunos que comprovem ter 
residido em país estrangeiro 

 

Decreto-Lei n.º 227/2005, 
28.12 

Regime de concessão de equivalência de 
habilitações estrangeiras dos ensinos básico e 
secundário 

Com alterações introduzidas 
pelas Portarias n.ºs 224/2006, 
08.03 e 699/2006, 12.07 

Despacho Normativo n.º 
7/2006, 06.02 

Estabelece, no âmbito da organização e gestão do 
currículo nacional, princípios de actuação e 
normas orientadoras para a implementação, 
acompanhamento e avaliação das actividades 
curriculares e extracurriculares específicas a 
desenvolver pelas escolas e agrupamentos de 
escolas no domínio do ensino da língua 
portuguesa como língua não materna no Ensino 
Básico 

 



 

Despacho Normativo n.º 
30/2007, 10.08 

Estabelece, no âmbito da organização e gestão do 
currículo nacional, princípios de actuação e 
normas orientadoras para a implementação, 
acompanhamento e avaliação das actividades 
curriculares e extracurriculares específicas a 
desenvolver pelas escolas e agrupamentos de 
escolas no domínio do ensino da língua 
portuguesa como língua não materna no Ensino 
Secundário 

 

Equivalências 

Despacho n.º 6649/2005 (2ª 
Série), 31.03 

Equiparação entre as habilitações académicas 
adquiridas no passado em estabelecimentos de 
ensino público, particular ou cooperativo, com 
actividade reconhecida pelo Ministério da 
Educação  

Com alterações introduzidas 
pela Rectificação n.º 
1224/2005 (2ª Série), 18.07 

Avaliação da 
Educação e do ensino 

não superior 

Lei n.º 31/2002, 20.12 Avaliação da Educação e do ensino não superior  

Avaliação dos 
estabelecimentos de 

ensino 

Despacho conjunto n.º 
370/2006 (2ª Série), 03.05 

Criação do grupo de trabalho para a avaliação 
externa dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário. 

 

Despacho n.º 15847/2007 (2ª 
Série), 23.07 

Define regras relativamente à autorização da 
Direcção-Geral de Inovação e de 
Desenvolvimento Curricular para elaboração de 
inquéritos. 

 

 
Outra documentação   

 
 

Documento Data Teor do documento Observações 



 

Legislação da Educação  27 de Outubro de 2007 Disponibilização no site do ME de um 
dossier acerca da legislação mais relevante 

 

Conselho de Ministros aprovou 
novo sistema de avaliação de 
professores  

26 de Outubro de 2007 Regime de avaliação dos docentes Decreto Regulamentar nº 2/2008, 
10.01 - Regulamenta o sistema de 
avaliação de desempenho do 
pessoal docente da educação pré-
escolar e dos ensinos básico e 
secundário 

Posição do Conselho das Escolas 
sobre listas baseadas em resultados 
de exames  

26 de Outubro de 2007 Lista de escolas baseadas em resultados de 
exames 

 

Lista de obras para leitura extensiva  Listagem de obras para leitura extensiva para 
o 3.ºciclo 

 

Enquadramento da nova lista de 
obras para leitura extensiva Inglês 
(LE I/LE II) – 3.ºciclo 

 Enquadramento da nova lista de obras para 
leitura extensiva Inglês no 3.ºciclo 

 

Oficio circular n.º46/DSDC/07, 
(DGIDC) 

22 de Outubro de 2007 Programa de Inglês (LE I/LE II) do 3.ºciclo – 
leitura extensiva  

 

Linhas orientadoras para o 
Português como língua não materna 
no Ensino Secundário 

15 de Outubro de 2007 Linhas orientadoras para o trabalho a 
desenvolver com os alunos do Ensino 
Secundário que têm o Português como língua 
não materna 

 

Circular n.º17/DSDC/DEPEB/2007 
(DGIDC) 

10 de Outubro de 2007 Gestão do currículo na Educação Pré-Escolar 
– contributos para a sua operacionalização  

 

Ofício Circular n.º 9 10 de Abril de 2008 Orientações constantes no Programa de 
Educação Física do ensino secundário. 

 

 

 



 

XLI. Legislação utilizada na ECA – tarefa solicitada pela Dra. Ana Paula 

 
Área 

 
Normativo Legal Teor do normativo Observações 

Instituição 

Despacho n.º 1386/2008 
(2.ªSérie), 19.05 

Competências do Sr. Director Regional Adjunto 
Dr. Rui Correia 

 

Despacho n.º 13862/2008 
(2.ªSérie), 19.05 

Delegação de competências nos Presidentes do 
Conselho Executivo, das comissões executivas 
instaladoras, das comissões instaladoras e das 
comissões provisórias e nos directores de 
estabelecimentos de educação e ensino não 
superior e de agrupamentos de escolas 
pertencentes à área geográfica da Direcção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Despacho n.º 9778/2006 
(2.ªSérie), 04.05 

Delegação de competências nos Coordenadores 
Educativos 

 

Despacho n.º 1361/2008 
(2.ªSérie), 19.05 

Competências do Sr. Director Regional Adjunto 
Dr. Joaquim Barbosa 

 

Decreto-Lei n.º 213/2006, 
27.10 

Lei Orgânica do Ministério da Educação  

Despacho n.º 23731/2006 
(2.ªSérie), 21.11 

2.ª Delegação de competências nos Presidentes do 
Conselho Executivo, das comissões executivas 
instaladoras, das comissões instaladoras e das 
comissões provisórias e nos directores de 
estabelecimentos de educação e ensino não 
superior e de agrupamentos de escolas 
pertencentes à área geográfica da Direcção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Decreto Regulamentar n.º 
31/2007, 29.03 

Lei Orgânica da Direcção Regional de Educação  



 

Portaria n.º 364/2007, 30.03 Lei Orgânica da Direcção Regional de Educação 
de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Despacho n.º 26214/2007 
(2.ª Série), 15.11 

Competências do Sr. Director Regional de 
Educação Dr. José Joaquim Leitão 

 

Lei de Bases do 
Sistema Educativo 

Lei n.º 46/86, 14.10 
 

Lei de Bases do Sistema Educativo - Estabelece o 
Quadro Geral do Sistema Educativo. 
 

Alterações introduzidas pelas 
Leis n.ºs 115/97, 19.09 e 
49/2005, 30.08 

Regime de 
Autonomia 

Decreto-Lei n.º 75/2008, 
22.04 

Regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário 

Revoga o Decreto-Lei n.º 115-
A/98, 04.05, alterado pela Lei 
n.º 24/99, de 22.04; 
Revoga, ainda, o Decreto 
Regulamentar n.º 10/99, 21.07 
(estabelecia o quadro de 
competências das estruturas de 
orientação educativa previstas 
no Decreto-Lei n.º 115-A/98, 
de 04.05). 

Pré-Escolar  
(PE) 

Decreto-Lei n.º 542/79, 
31.12 

Estatuto do JI do sistema público de Educação PE  

Decreto-Lei n.º 553/80 
(2.ªSérie), 21.11 

Define o estatuto do ensino particular e 
cooperativo 

Alterações introduzidas: 
Despacho n.º 39/SERE/88, 
12.09, Portaria n.º 207/98, 
28.03 

Lei n.º 5/97, 10.02 Ordenamento Jurídico da Educação PE  
 

 

DL n.º 147/97, 11.06 Lei Quadro da Educação PE 
 

 

Despacho n.º 5220/97 
(2.ªSérie), 04.08 

Orientações Curriculares para PE 
 

 



 

Despacho n.º 19310/2002 
(2.ª série), 30.08 

Define as normas que delimitam temporalmente a 
duração das actividades educativas nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 

Despacho n.º 8493/2004 
(2.ªSérie), 27.04 

Critérios para seleccionar a entrada das crianças 
no JI (rede pública) 

 

Despacho n.º 10049/2007 
(2.ªSérie), 30.05 

Protocolo com a União das Misericórdias 
Portuguesas e União das Mutualidades 

 

Despacho n.º 10050/2007 
(2.ªSérie), 30.05 

Protocolo com Associação Nacional de 
Municípios Portugueses  

 

Despacho n.º 10051/2007 
(2.ªSérie), 30.05 

Protocolo com Confederação Nacional das 
Instituições de Solidariedade 

 

Despacho n.º 18812/2007 
(2.ªSérie), 22.08 

Determina o apoio financeiro aos 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 
pública para aquisição de material didáctico, no 
ano lectivo de 2007-2008. 

 

  
 
 

Ensino Básico  
(EB) 

 
 
 
 

Decreto-Lei n.º 301/93, 
31.08 

Regime de matrícula e de frequência no ensino 
básico obrigatório para as crianças e jovens em 
idade escolar 

Esclarecimentos: OC n.º 21 de 
10.04.2003 – falta de 
matrícula/abandono da 
escolaridade obrigatória 

Decreto-Lei 6/2001, 18.01 Estabelece os princípios orientadores de 
organização, gestão e avaliação curricular do EB 

Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação n.º 
4-A/2001, 28.02; 
Decreto-Lei n.º 209/2002, 
17.10 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despacho Normativo n.º 
1/2005, 05.01 

Princípios e procedimentos de avaliação dos 3 
ciclos do EB 
 

Este Despacho Normativo 
revoga o Despacho Normativo 
n.º 30/2001, 19.07. 
Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação 
n.º3/2005,10.02; 
Despacho Normativo n.º 
18/2006, 14.03; 
Despacho Normativo n.º 
5/2007 (2.ª Série), 10.01 

Despacho n.º 5208/2005 (2.ª 
Série), 10.03 

Aplicação de Provas de Aferição no final dos 1.º 
e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

 

Despacho n.º 22251/2005 
(2.ª Série), 20.10 

Regime de acesso ao apoio financeiro a conceder 
pelo Ministério da Educação no âmbito do 
Programa de Generalização de Refeições 
Escolares ao alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º 1918/2005 (2.ª 
Série), 24.11; Despacho n.º               
12037/2007 (2.ª Série), 18.06 

Despacho Normativo n.º 
50/2005, 09.11 

Define, no âmbito da avaliação sumativa interna, 
princípios de actuação e normas orientadoras para 
a implementação, acompanhamento e avaliação 
dos planos de recuperação, de acompanhamento e 
de desenvolvimento como estratégia de 
intervenção com vista ao sucesso educativo dos 
alunos do ensino básico 
 

Esclarecimento: Oficio n.º 12 
565/2005-1090/2006-
Pª22.4/01.750 imanado pelo 
Gabinete do Secretário de 
Estado da Educação que deu 
entrada na DRELVT em 
09.02.06 com o n.º de 
expediente 00013168 

Despacho Conjunto n.º 
1074/2005 (2.ª Série), 16.12 

Grupo de trabalho – ATL  



 

Despacho Normativo n.º 
1/2006, 06.01 

Constituição, funcionamento e avaliação de 
turmas com Percursos Curriculares Alternativos. 
Este Despacho Normativo define as condições de 
candidatura por parte de uma escola ao respectivo 
projecto. 

A propósito deste Despacho 
foi publicado o Ofício Circular 
n.º 11, datado de 28 de Abril 
de 2008 

Despacho n.º 19575/2006 
(2.ª Série), 25.09 

Tempos mínimos para leccionação do programa 
1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Despacho n.º 546/2007 (2.ª 
Série), 11.01 

Programa nacional de ensino do português do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico 

 

Despacho n.º 2351/2007 
(2.ªSérie), 14.02 

Aplicação de Provas de Aferição no final dos 1.º 
e 2.º Ciclos do Ensino Básico, anualmente ao 
universo dos alunos 

Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º 283/2007 
(2.ªSérie), 02.03 

Provas de Aferição Ensino 
Básico. Instruções para 
realização e classificação das 
provas de aferição 
(Norma/PAEB/Janeiro 2008)  

Normas a observar na preparação, aplicação e 
classificação das provas de aferição do ensino 
básico 

É publicado anualmente 

Exames Nacionais e Exames 
de equivalência à frequência 
do Ensino Básico. Ano 
Lectivo 2007/2008 – 
Instruções para a inscrição 
(Norma 01/EB/2008)  

Instruções a observar, pelos estabelecimentos do 
ensino básico e do ensino secundário com 3.º 
ciclo, relativamente ao processo de inscrição para 
a realização dos exames nacionais de Língua 
Portuguesa e Matemática do 9.º ano de 
escolaridade, bem como para os exames de 
equivalência à frequência dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico, no ano lectivo 2007/2008 

É publicado anualmente 

PE e EB 

Despacho n.º 1446/2008 (2ª 
Série), 26.05 

Normas a observar no período de funcionamento 
para PE e 1.º Ciclo Ensino Básico (Actividades 
de Enriquecimento Curricular e de Animação e de 
Apoio à Família) 

Revoga o Despacho n.º 
12591/2006 (2.ªSérie), 16.06 



 

Ensino Secundário 
(ES) 

Plano de estudo:  
Decreto-Lei n.º 286/89, 
29.08 

Estabelece os princípios gerais que ordenam a 
reestruturação curricular para o EB e secundário 

É revogado pelo DL n.º 
74/2004, 26.03 

Despacho Normativo n.º 
338/93, 21.10 

Regime de Avaliação dos alunos do Secundário Este Despacho advém do DL 
anterior e é revogado pelo DL 
n.º 74/2007, 26.03. 
Alterações introduzidas: 
Despacho Normativo n.º 
25/2006, 19.04; Despacho 
Normativo n.º 4/2006, 27.01. 

Plano de estudo: 
Decreto-Lei n.º 74/2004, 
26.03 
 

Estabelece os princípios orientadores de 
organização, gestão e avaliação curricular do 
Secundário, bem como o plano de estudos 

Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação n.º 
44/2004, 25.05; Decreto-Lei 
n.º 24/2006, 06.02 (rectificado 
pela Declaração Rectificação 
n.º 23/2006, 07.04); 
Declaração de Rectificação n.º 
23/2006, 07.04; Parecer n.º 
1/2007 (2ª Série), 11.07; 
Decreto-Lei n.º 272/2007, 
26.07 02 (rectificado pela 
Declaração Rectificação n.º 
84/2007, 21.09); Decreto-Lei 
n.º 4/2008, 07.01. 

Portaria n.º 550-A/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos tecnológicos  

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 260/2006, 14.03 e 
pela Portaria n.º 207/2008, 
25.02 



 

Portaria n.º 550-B/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos artísticos especializados  

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 780/2006, 09.08 
com alterações introduzidas 
pela Declaração de 
Rectificação n.º 69/2006, 
21.09. 
A Portaria n.º 554/2004, 22.05 
aprovada os planos de estudo 
dos cursos artísticos 
especializados do nível 
secundário de educação. 

Portaria n.º 550-C/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos profissionais 

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 797/2006, 10.08 
com alterações introduzidas 
pela Declaração de 
Rectificação n.º 66/2006, 
03.10. 
O Despacho n.º 14758/2004 
(2.ªsérie), 23.07 define as 
condições essenciais não 
expressamente previstas no 
citado diploma, para o 
funcionamento nas escolas ou 
agrupamentos de escolas 
integrados na rede pública de 
estabelecimentos de educação 
e ensino dos cursos 
profissionais do nível 
secundário de educação 



 

Portaria n.º 550-D/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos científico-humanísticos 

Com alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 259/2006, 
14.03 e republicado pela 
Portaria n.º 1322/2007, 04.10 

Portaria n.º 550-E/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação do ensino recorrente 

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 781/2006, 09.08 

Despacho n.º 10428/2004 
(2.ªsérie), 26.05 

Tabela de disciplinas afins no 10.ºano 
escolaridade (transição entre o Decreto Lei n.º 
286/89, 29.08 e Decreto Lei n.º 74/2004, 26.03) 

Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º 1382/2004, 
20.07 

Despacho n.º 17064/2005 
(2.ª Série), 08.08 

Período de transição para conclusão dos cursos 
criados ao abrigo do DL 286/89 até 2008/2009 

Alterações introduzidas: 
Despacho n.º 11305/2006 (2.ª 
Série), 24.05 

Despacho n.º 21008/2006 (2ª 
Série), 16.10 

Época extraordinária para a realização de exames 
dos alunos dos cursos criados pelo Decreto-Lei 
n.º 286/89, de 29 de Agosto 
 

Esclarecimentos: Oficio 
circular n.º 38 (DSAPOE) de 
16 de Outubro de 07; Oficio 
circular n.º 47/2007 (DGIDC) 
de 25 de Outubro de 07; Oficio 
n.º 7 475/MAP (Presidência do 
Conselho de Ministros) de 20 
de Setembro 07 

Despacho Normativo n.º 
36/2007 (2.ª Série), 08.10 

Reorientação do percurso formativo do aluno Revoga o Despacho n.º           
22796/2005 (2.ªsérie), 04.11 e 
o Despacho n.º 14387/2004 
(2.ªsérie), 20.07 

Decreto-Lei n.º 357/2007, 
29.10 

Conclusão e certificação dos percursos 
formativos de nível secundário dos cursos 
extintos e incompletos 

Rectificado pela Declaração de 
Rectificação n.º 117/2007, 
28.12; 
 
 



 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 357/2007, 29.10 é possível verificar: 
- “Vias de conclusão e certificação do Ensino Secundário. Roteiro para a Acção”: 

verificar o site  http://www.anq.gov.pt/default.aspx?access=1 
- rede de escolas disponível em http://www.drelvt.min-

edu.pt/noticias/vias_de_conclusao.pdf  
- Regulamento de Exames a nível de escola para a conclusão e certificação do 

nível secundário de educação – Despacho n.º 6260/2008 (2ª Série), 05,03. 
Deliberação n.º 3/2008, 
11/02 

Utilização dos exames nacionais do ensino 
secundário realizados nos anos lectivos de 
2005/2006 e/ou 2006/2007 como provas de 
ingresso 

 

Exames do Ensino 
Secundário ano de 2008. 
Instruções para a inscrição 
(Norma 01/ES/2008)  

Instruções a observar, pelos estabelecimentos de 
ensino secundário, nas inscrições para a 
realização dos exames a prestar pelos estudantes 
no ano de 2008 

É publicado anualmente 

Guia Geral de Exames. 
Exames Nacionais do Ensino 
Secundário e Acesso ao 
Ensino Superior 

  

EB e ES 

Despacho Normativo n.º 
24/2000, 11.05 

Define os parâmetros gerais relativos à 
organização do ano escolar, os quais serão 
desenvolvidos por cada escola e por cada 
agrupamento de escolas, no âmbito dos 
respectivos projectos educativos e planos anuais 
de actividades. 

Alterações introduzidas: 
Despacho Normativo n.º 
36/2002, 04.06 

 



 

Despacho n.º 14026/2007 (2ª 
Série), 03.07 

Normas a observar para a matrícula dos alunos e 
a organização das turmas nos ensinos básico e 
secundário 

Com alterações da 
Rectificação n.º 1258/2007 (2ª 
Série), 13.08. 
A propósito das normas a 
observar para a matrícula dos 
alunos, especificamente o 
adiamento da matrícula no 1.º 
ano de escolaridade 
obrigatória, foi publicado o 
Ofício Circular n.º 10, datado 
de 22 de Abril de 2008 

Despacho n.º 14272/2007 (2ª 
Série), 05.07 

Calendário escolar para o ano lectivo 2007/2008  

Despacho n.º 2275/2008 (2ª 
Série), 24.01 

Calendário de exames nacionais 2007/2008  

Despacho Normativo n.º 
19/2008 (2ª Série), 19.03 

Regulamento dos Exames É publicado anualmente 

Organização do ano lectivo 
2006/2007. Algumas notas 

Organização do ano lectivo.  

Alunos provenientes 
do estrangeiro 

Despacho n.º 14/SERE/90 Prazo e condições de matrícula nas escolas 
portuguesas dos alunos que comprovem ter 
residido em país estrangeiro 

 

Decreto-Lei n.º 227/2005, 
28.12 

Regime de concessão de equivalência de 
habilitações estrangeiras dos ensinos básico e 
secundário 

Com alterações introduzidas 
pelas Portarias n.ºs 224/2006, 
08.03 e 699/2006, 12.07 



 

Despacho Normativo n.º 
7/2006, 06.02 

Estabelece, no âmbito da organização e gestão do 
currículo nacional, princípios de actuação e 
normas orientadoras para a implementação, 
acompanhamento e avaliação das actividades 
curriculares e extracurriculares específicas a 
desenvolver pelas escolas e agrupamentos de 
escolas no domínio do ensino da língua 
portuguesa como língua não materna no Ensino 
Básico 

 

Despacho Normativo n.º 
30/2007, 10.08 

Estabelece, no âmbito da organização e gestão do 
currículo nacional, princípios de actuação e 
normas orientadoras para a implementação, 
acompanhamento e avaliação das actividades 
curriculares e extracurriculares específicas a 
desenvolver pelas escolas e agrupamentos de 
escolas no domínio do ensino da língua 
portuguesa como língua não materna no Ensino 
Secundário 

 

Equivalências 

Despacho n.º 6649/2005 (2ª 
Série), 31.03 

Equiparação entre as habilitações académicas 
adquiridas no passado em estabelecimentos de 
ensino público, particular ou cooperativo, com 
actividade reconhecida pelo Ministério da 
Educação  

Com alterações introduzidas 
pela Rectificação n.º 
1224/2005 (2ª Série), 18.07 

 

 

 



 

XLII. Legislação utilizada na ECA – tarefa da autonomia da aluna (4ª tabela) 

 
Área 

 
Normativo Legal Teor do normativo Observações 

Instituição 

Despacho n.º 20169/2008 
(2.ª Série), 30.07 

Nomeação do Dr. Rui Correia para o cargo de 
Director Regional Adjunto 

 

Despacho n.º 15888/2008 
(2.ª Série), 11.06 

Nomeação do Dr. José Joaquim Leitão para o 
cargo de Director Regional de Educação de 
Lisboa e Vale do Tejo 

 

Despacho n.º 15851/2008, 
09.06 

Delegação de competências no Dr. Rui Correia, 
no que diz respeito à prática de todos os actos 
referentes a procedimentos em que seja parte a 
autarquia de Almada 

 

Despacho n.º 13860/2008 
(2.ªSérie), 19.05 

Competências do Sr. Director Regional Adjunto 
Dr. Rui Correia 

 

Despacho n.º 13862/2008 
(2.ªSérie), 19.05 

Delegação de competências nos Presidentes do 
Conselho Executivo, das comissões executivas 
instaladoras, das comissões instaladoras e das 
comissões provisórias e nos directores de 
estabelecimentos de educação e ensino não 
superior e de agrupamentos de escolas 
pertencentes à área geográfica da Direcção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Despacho n.º 1361/2008 
(2.ªSérie), 19.05 

Competências do Sr. Director Regional Adjunto 
Dr. Joaquim Barbosa 

 

Portaria n.º 364/2007, 30.03 Lei Orgânica da Direcção Regional de Educação 
de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Decreto Regulamentar n.º 
31/2007, 29.03 

Lei Orgânica da Direcção Regional de Educação  



 

Despacho n.º 26214/2007 
(2.ª Série), 15.11 

Competências do Sr. Director Regional de 
Educação Dr. José Joaquim Leitão 

 

Despacho n.º 9778/2006 
(2.ªSérie), 04.05 

Delegação de competências nos Coordenadores 
Educativos 

 

Decreto-Lei n.º 213/2006, 
27.10 

Lei Orgânica do Ministério da Educação  

Despacho n.º 23731/2006 
(2.ªSérie), 21.11 

2.ª Delegação de competências nos Presidentes do 
Conselho Executivo, das comissões executivas 
instaladoras, das comissões instaladoras e das 
comissões provisórias e nos directores de 
estabelecimentos de educação e ensino não 
superior e de agrupamentos de escolas 
pertencentes à área geográfica da Direcção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Código do 
Procedimento 

Administrativo  

Decreto-Lei 442/91, 15.11 Código do Procedimento Administrativo Alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, 31.01 

Lei de Bases do 
Sistema Educativo 

Lei n.º 46/86, 14.10 
 

Lei de Bases do Sistema Educativo - Estabelece o 
Quadro Geral do Sistema Educativo. 
 

Alterações introduzidas pelas 
Leis n.ºs 115/97, 19.09 e 
49/2005, 30.08 

Regime de 
Autonomia 

Decreto-Lei n.º 75/2008, 
22.04 

Regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário 

Revoga o Decreto-Lei n.º 115-
A/98, 04.05, alterado pela Lei 
n.º 24/99, de 22.04; 
Revoga, ainda, o Decreto 
Regulamentar n.º 10/99, 21.07 
(estabelecia o quadro de 
competências das estruturas de 
orientação educativa previstas 
no Decreto-Lei n.º 115-A/98, 
de 04.05). 



 

Pré-Escolar  
(PE) 

Despacho n.º 19223/2008 
(2.ªSérie), 18.07 

Expansão e desenvolvimento da educação pré-
escolar para o ano lectivo 200/2008 – celebração 
de protocolo de cooperação com a Confederação 
Nacional das Instituições de Solidariedade 

 

Despacho n.º 19221/2008 
(2.ªSérie), 18.07 

Expansão e desenvolvimento da educação pré-
escolar para o ano lectivo 200/2008 – celebração 
de protocolo de cooperação com a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses  

 

Despacho n.º 19222/2008 
(2.ªSérie), 18.07 

Expansão e desenvolvimento da educação pré-
escolar para o ano lectivo 200/2008 – celebração 
de protocolo de cooperação com a União das 
Misericórdias Portuguesas e União das 
Mutualidades portuguesas  

 

Despacho n.º 18812/2007 
(2.ªSérie), 22.08 

Determina o apoio financeiro aos 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 
pública para aquisição de material didáctico, no 
ano lectivo de 2007-2008. 

 

Despacho n.º 8493/2004 
(2.ªSérie), 27.04 

Critérios para seleccionar a entrada das crianças 
no JI (rede pública) 

 

Despacho n.º 19310/2002 
(2.ª série), 30.08 

Define as normas que delimitam temporalmente a 
duração das actividades educativas nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar 

 

Despacho n.º 5220/97 
(2.ªSérie), 04.08 

Orientações Curriculares para o PE 
 

 

Decreto-Lei n.º 147/97, 
11.06 

Lei Quadro da Educação do PE 
 

 

Lei n.º 5/97, 10.02 Ordenamento Jurídico da Educação do PE  
 

 



 

Decreto-Lei n.º 553/80 
(2.ªSérie), 21.11 

Define o estatuto do ensino particular e 
cooperativo 

Alterações introduzidas: 
Despacho n.º 39/SERE/88, 
12.09, Portaria n.º 207/98, 
28.03 

Decreto-Lei n.º 542/79, 
31.12 

Estatuto do JI do sistema público de Educação do 
PE 

 

Ensino Básico  
(EB) 

 

Despacho n.º 19308/2008 
(2.ªSérie), 21.07 

Organização e gestão do currículo  

Exames Nacionais e Exames 
de equivalência à frequência 
do Ensino Básico. Ano 
Lectivo 2007/2008 – 
Instruções para a inscrição 
(Norma 01/EB/2008)  

Instruções a observar, pelos estabelecimentos do 
ensino básico e do ensino secundário com 3.º 
ciclo, relativamente ao processo de inscrição para 
a realização dos exames nacionais de Língua 
Portuguesa e Matemática do 9.º ano de 
escolaridade, bem como para os exames de 
equivalência à frequência dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico, no ano lectivo 2007/2008 

É publicado anualmente 

Provas de Aferição do 
Ensino Básico. Instruções 
para realização e 
classificação das provas de 
aferição 
(Norma/PAEB/Janeiro 2008)  

Normas a observar na preparação, aplicação e 
classificação das provas de aferição do ensino 
básico 

É publicado anualmente 

Despacho n.º 2351/2007 
(2.ªSérie), 14.02 

Aplicação de Provas de Aferição no final do 1.º e 
2.º Ciclos do Ensino Básico, anualmente ao 
universo dos alunos 

Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º 283/2007 
(2.ªSérie), 02.03 

Despacho n.º 546/2007 (2.ª 
Série), 11.01 

Programa nacional de ensino do português do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico 

 

Despacho n.º 19575/2006 
(2.ª Série), 25.09 

Tempos mínimos para leccionação do programa 
1.º Ciclo do Ensino Básico 

 



 

Despacho Conjunto n.º 
1074/2005 (2.ª Série), 16.12 

Grupo de trabalho – ATL  

Despacho n.º 22251/2005 
(2.ª Série), 20.10 

Regime de acesso ao apoio financeiro a conceder 
pelo Ministério da Educação no âmbito do 
Programa de Generalização de Refeições 
Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico 

Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º 1918/2005 (2.ª 
Série), 24.11; Despacho n.º               
12037/2007 (2.ª Série), 18.06 

Despacho n.º 5208/2005 (2.ª 
Série), 10.03 

Aplicação de Provas de Aferição no final do 1.º e 
2.º Ciclos do Ensino Básico 

 

Despacho Normativo n.º 
1/2005, 05.01 

Princípios e procedimentos de avaliação dos 3 
ciclos do EB 
 

Este Despacho Normativo 
revoga o Despacho Normativo 
n.º 30/2001, 19.07. 
Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação n.º 
3/2005,10.02; 
Despacho Normativo n.º 
18/2006, 14.03; 
Despacho Normativo n.º 
5/2007 (2.ª Série), 10.01 

Decreto-Lei 6/2001, 18.01 Estabelece os princípios orientadores de 
organização, gestão e avaliação curricular do EB 

Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação n.º 
4-A/2001, 28.02; 
Decreto-Lei n.º 209/2002, 
17.10 

Decreto-Lei n.º 301/93, 
31.08 

Regime de matrícula e de frequência no ensino 
básico obrigatório para as crianças e jovens em 
idade escolar 

Esclarecimentos: OC n.º 21 de 
10.04.2003 – falta de 
matrícula/abandono da 
escolaridade obrigatória 



 

PE e EB 

Despacho n.º 1446/2008 (2ª 
Série), 26.05 

Normas a observar no período de funcionamento 
para PE e 1.º Ciclo Ensino Básico (Actividades 
de Enriquecimento Curricular e de Animação e de 
Apoio à Família) 

Revoga o Despacho n.º 
12591/2006 (2.ªSérie), 16.06 

Ensino Secundário 
(ES) 

Guia Geral de Exames. 
Exames Nacionais do Ensino 
Secundário e Acesso ao 
Ensino Superior 

  

Exames do Ensino 
Secundário ano de 2008. 
Instruções para a inscrição 
(Norma 01/ES/2008)  

Instruções a observar, pelos estabelecimentos de 
ensino secundário, nas inscrições para a 
realização dos exames a prestar pelos estudantes 
no ano de 2008 

É publicado anualmente 

Deliberação n.º 3/2008, 
11/02 

Utilização dos exames nacionais do ensino 
secundário realizados nos anos lectivos de 
2005/2006 e/ou 2006/2007 como provas de 
ingresso 

 

Decreto-Lei n.º 357/2007, 
29.10 

Conclusão e certificação dos percursos 
formativos de nível secundário dos cursos 
extintos e incompletos 
 

Rectificado pela Declaração de 
Rectificação n.º 117/2007, 
28.12; 
 
 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 357/2007, 29.10 é possível verificar: 
- “Vias de conclusão e certificação do Ensino Secundário. Roteiro para a Acção”: 

verificar o site  http://www.anq.gov.pt/default.aspx?access=1 
- rede de escolas disponível em http://www.drelvt.min-

edu.pt/noticias/vias_de_conclusao.pdf  
- Regulamento de Exames a nível de escola para a conclusão e certificação do 

nível secundário de educação – Despacho n.º 6260/2008 (2ª Série), 05,03. 
- Despacho n.º 15642/2008 (2ª Série), 05.06 – Modelos de diplomas e 

certificação do nível secundário, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 357/2007, 29.10 



 

Despacho Normativo n.º 
36/2007 (2.ª Série), 08.10 

Reorientação do percurso formativo do aluno Revoga o Despacho n.º           
22796/2005 (2.ªsérie), 04.11 e 
o Despacho n.º 14387/2004 
(2.ªsérie), 20.07. 
Com alterações introduzidas 
pelo Despacho Normativo n.º 
29/2008 (2ª Série), 05.06 

Despacho n.º 21008/2006 (2ª 
Série), 16.10 

Época extraordinária para a realização de exames 
dos alunos dos cursos criados pelo Decreto-Lei 
n.º 286/89, de 29 de Agosto 
 

Esclarecimentos: Oficio 
circular n.º 38 (DSAPOE) de 
16 de Outubro de 07; Oficio 
circular n.º 47/2007 (DGIDC) 
de 25 de Outubro de 07; Oficio 
n.º 7 475/MAP (Presidência do 
Conselho de Ministros) de 20 
de Setembro 07 

Despacho n.º 17064/2005 
(2.ª Série), 08.08 

Período de transição para conclusão dos cursos 
criados ao abrigo do DL 286/89 até 2008/2009 

Alterações introduzidas: 
Despacho n.º 11305/2006 (2.ª 
Série), 24.05 

Despacho n.º 10428/2004 
(2.ªsérie), 26.05 

Tabela de disciplinas afins no 10.ºano 
escolaridade (transição entre o Decreto Lei n.º 
286/89, 29.08 e Decreto Lei n.º 74/2004, 26.03) 

Alterações introduzidas: 
Rectificação n.º 1382/2004, 
20.07 

Portaria n.º 550-E/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação do ensino recorrente 

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 781/2006, 09.08 

Portaria n.º 550-D/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos científico-humanísticos 

Com alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 259/2006, 
14.03 e republicado pela 
Portaria n.º 1322/2007, 04.10 



 

Portaria n.º 550-C/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos profissionais 

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 797/2006, 10.08 
com alterações introduzidas 
pela Declaração de 
Rectificação n.º 66/2006, 
03.10. 
O Despacho n.º 14758/2004 
(2.ªsérie), 23.07 define as 
condições essenciais não 
expressamente previstas no 
citado diploma, para o 
funcionamento nas escolas ou 
agrupamentos de escolas 
integrados na rede pública de 
estabelecimentos de educação 
e ensino dos cursos 
profissionais do nível 
secundário de educação 

Portaria n.º 550-B/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos artísticos especializados  

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 780/2006, 09.08, 
com alterações introduzidas 
pela Declaração de 
Rectificação n.º 69/2006, 
21.09, e Portaria n.º 414/2008, 
09.06. 
A Portaria n.º 554/2004, 22.05 
aprovada os planos de estudo 
dos cursos artísticos 
especializados do nível 
secundário de educação. 



 

Portaria n.º 550-A/2004, 
21.05 

Regulamenta o funcionamento e o regime de 
avaliação dos cursos tecnológicos  

Alterações introduzidas: 
Portaria n.º 260/2006, 14.03 e 
pela Portaria n.º 207/2008, 
25.02 

Plano de estudo: 
Decreto-Lei n.º 74/2004, 
26.03 
 

Estabelece os princípios orientadores de 
organização, gestão e avaliação curricular do 
Secundário, bem como o plano de estudos 

Alterações introduzidas: 
Declaração de Rectificação n.º 
44/2004, 25.05; Decreto-Lei 
n.º 24/2006, 06.02 (rectificado 
pela Declaração Rectificação 
n.º 23/2006, 07.04); 
Declaração de Rectificação n.º 
23/2006, 07.04; Parecer n.º 
1/2007 (2ª Série), 11.07; 
Decreto-Lei n.º 272/2007, 
26.07 02 (rectificado pela 
Declaração Rectificação n.º 
84/2007, 21.09); Decreto-Lei 
n.º 4/2008, 07.01. 

Despacho Normativo n.º 
338/93, 21.10 

Regime de Avaliação dos alunos do Secundário Este Despacho advém do DL 
anterior e é revogado pelo DL 
n.º 74/2007, 26.03. 
Alterações introduzidas: 
Despacho Normativo n.º 
25/2006, 19.04; Despacho 
Normativo n.º 4/2006, 27.01. 

Plano de estudo:  
Decreto-Lei n.º 286/89, 
29.08 

Estabelece os princípios gerais que ordenam a 
reestruturação curricular para o EB e secundário 

É revogado pelo DL n.º 
74/2004, 26.03 

   



 

EB e ES 

Organização do ano lectivo 
2006/2007. Algumas notas 

Organização do ano lectivo.  

Despacho Normativo n.º 
19/2008 (2ª Série), 19.03 

Regulamento dos Exames É publicado anualmente 

Despacho n.º 2275/2008 (2ª 
Série), 24.01 

Calendário de exames nacionais 2007/2008  

Despacho n.º 19931/2008 (2ª 
Série), 03.07 

Calendário escolar para o ano lectivo 2008/2009  

Despacho n.º 14026/2007 (2ª 
Série), 03.07 

Normas a observar para a matrícula dos alunos e 
a organização das turmas nos ensinos básico e 
secundário 

Com alterações da 
Rectificação n.º 1258/2007 (2ª 
Série), 13.08. 
A propósito das normas a 
observar para a matrícula dos 
alunos, especificamente o 
adiamento da matrícula no 1.º 
ano de escolaridade 
obrigatória, foi publicado o 
Ofício Circular n.º 10, datado 
de 22 de Abril de 2008 

Despacho Normativo n.º 
24/2000, 11.05 

Define os parâmetros gerais relativos à 
organização do ano escolar, os quais serão 
desenvolvidos por cada escola e por cada 
agrupamento de escolas, no âmbito dos 
respectivos projectos educativos e planos anuais 
de actividades. 

Alterações introduzidas: 
Despacho Normativo n.º 
36/2002, 04.06 



 

Alunos 

Lei n.º 3/2008, 18.01 Estatuto do aluno dos ensinos básico e secundário Primeira alteração à Lei n.º 
30/2002, 20.12 com os 
seguintes esclarecimentos: 
Oficio Circular n.º 
3/DRELVT/2004, 06.01 – 
faltas injustificadas; Oficio 
Circular n.º 8/DRELVT/2004, 
14.01.04 – efeitos da aplicação 
da medida disciplinar de 
suspensão (artigo 35.º). 
A propósito desta Lei foi 
publicado o Ofício Circular n.º 
6, datado de 21 de Fevereiro de 
2008 

Lei n.º 35/2004, 29.07 Estatuto trabalhador-estudante  

Alunos provenientes 
do estrangeiro 

Despacho Normativo n.º 
30/2007, 10.08 

Estabelece, no âmbito da organização e gestão do 
currículo nacional, princípios de actuação e 
normas orientadoras para a implementação, 
acompanhamento e avaliação das actividades 
curriculares e extracurriculares específicas a 
desenvolver pelas escolas e agrupamentos de 
escolas no domínio do ensino da língua 
portuguesa como língua não materna no Ensino 
Secundário 

 



 

Despacho Normativo n.º 
7/2006, 06.02 

Estabelece, no âmbito da organização e gestão do 
currículo nacional, princípios de actuação e 
normas orientadoras para a implementação, 
acompanhamento e avaliação das actividades 
curriculares e extracurriculares específicas a 
desenvolver pelas escolas e agrupamentos de 
escolas no domínio do ensino da língua 
portuguesa como língua não materna no Ensino 
Básico 

 

Decreto-Lei n.º 227/2005, 
28.12 

Regime de concessão de equivalência de 
habilitações estrangeiras dos ensinos básico e 
secundário 

Com alterações introduzidas 
pelas Portarias n.ºs 224/2006, 
08.03 e 699/2006, 12.07 

Despacho n.º 14/SERE/90 Prazo e condições de matrícula nas escolas 
portuguesas dos alunos que comprovem ter 
residido em país estrangeiro 

 

Equivalências 

Despacho n.º 6649/2005 (2ª 
Série), 31.03 

Equiparação entre as habilitações académicas 
adquiridas no passado em estabelecimentos de 
ensino público, particular ou cooperativo, com 
actividade reconhecida pelo Ministério da 
Educação  

Com alterações introduzidas 
pela Rectificação n.º 
1224/2005 (2ª Série), 18.07 

 



 

XLIII. Legislação utilizada na EMISE – tarefa da autonomia da aluna (1ª tabela) 

 
Área 

 
Normativo Legal Teor do normativo Observações 

Geral 

Decreto-Lei n.º 190/91, 
17.05 

Cria, no âmbito do ME, os Serviços de Psicologia 
e Orientação (SPO) 

 

Despacho Conjunto n.º 
105/97, 01/.07 

Define a prestação de apoio educativo a alunos 
com necessidades educativas especiais 

A componente a que se refere 
a colocação dos docentes de 
Educação Especial foi 
revogada 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 120/2006, 
21.09 

Aprova o 1º Plano de Acção para a integração das 
pessoas com deficiências ou incapacidade para os 
anos 2006 a 2009 (PAIPDI)  

 

Decreto-Lei n.º 20/2006, de 
31.01 

Revê o regime jurídico do concurso para selecção 
e recrutamento do pessoal docente da educação 
pré-escolar e dos ensinos básicos e secundários 

Alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 35/2007, 12.05 

Portaria n.º 288/2007, 16.03 Estabelece os valores e critérios de determinação 
das comparticipações das famílias na frequência 
de estabelecimentos de educação especial por 
crianças e jovens com deficiência. 

 

Decreto-Lei n.º 3/2008, de 
07.01 

Define os apoios especializados a prestar na 
educação pré-escolar e nos ensinos básico e 
secundário dos sectores público, particular e 
cooperativo 
 

Com alterações instituídas pela 
Declaração de Rectificação n.º 
10/2008, 07.03 e pela Lei n.º 
21/2008, 12.05. 
O presente decreto revoga o 
Decreto-Lei n.º 319/91, 23.08 
com as alterações introduzidas 
pelo Decreto Regulamentar n.º 
173/91, 15.10 e Despacho n.º 
105/91, 01.07 (revogado). 



 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º51/2008, 19.03 

e-escolas para alunos com Necessidades 
Educativas Especiais de carácter permanente sem 
custos adicionais 

 

Orientações Gerais, 
Condições Especiais de 
Exame para Alunos com 
Necessidades Educativas 
Especiais de carácter 
permanente – Ensino Básico 
– 2008 

Instruções a observar, pelos estabelecimentos de 
ensino, nas inscrições para a realização dos 
exames a prestar pelos estudantes no ano de 2008 

É publicado anualmente 

Orientações Gerais, 
Condições Especiais de 
Exame para Alunos com 
Necessidades Educativas 
Especiais de carácter 
permanente – Ensino 
Secundário – 2008 

Instruções a observar, pelos estabelecimentos de 
ensino, nas inscrições para a realização dos 
exames a prestar pelos estudantes no ano de 2008 

É publicado anualmente 

Ofício Circular n.º 10 de 
22/04/2008 

Ingresso antecipado no 1º ano de escolaridade no 
ano lectivo 2008/2009 

 

Ofício Circular n.º 12, datado 
de 09/05/2008 

Ordenação e selecção das crianças candidatas à 
frequência dos Jardins de Infância da rede pública 
do Ministério da Educação  

 

Ofício Circular n.º 46 Apoio a alunos com necessidades de carácter 
permanente nos estabelecimentos de ensino 
particular e cooperativo 

 

Ofício Circular n.º 13 de 
21/05/2008 

Ingresso antecipado no 1º Ciclo do Ensino 
Básico, no ano lectivo 2008/2009 

 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 88/2008, 29.05 

1ª Revisão ao 1º Plano de Acção para a 
integração das pessoas com deficiências ou 
incapacidade para os anos (PAIPDI) 

 



 

Intervenção Precoce 

Despacho Conjunto n.º 
891/99, 19.10 

Define o enquadramento legal de intervenção 
precoce dirigida com deficiência ou em risco de 
atraso grave de desenvolvimento e sem família 

O n.º 11.1 é prescrito no 
Despacho Conjunto n.º 
30/2006, 11.01- constituição 
do grupo interdepartamental. 
 

Despacho Conjunto n.º 
30/2006, 11.01 

Constituição do grupo interdepartamental a que 
se refere o nº 11.1 do despacho conjunto nº 
891/99 

 

Alínea c da Portaria n.º 1102/97, 03.11 - Garante as condições de adequação para os alunos que frequentam as 
cooperativas de ensino especial 

Instituições 

Portaria n.º 1102/97, 03.11  Garante as condições de adequação para os 
alunos que frequentam as cooperativas de ensino 
especial 

O artigo 6º foi revogado pelo 
Decreto-Lei n.º 3/2008, de 
07.01 

Portaria n.º 1103/97, 03.11  Garante as condições de adequação em colégios 
de ensino especial particular 

O artigo 6º foi revogado pelo 
Decreto-Lei n.º 3/2008, de 
07.01 

Portaria n.º 776/99, 30.08 Os estabelecimentos das instituições particulares 
de solidariedade social, adiante designados por 
IPSS, que desenvolvam actividades de educação 
especial através da prestação de um ou mais 
serviços enunciados nas alíneas a) e b) do n.º 1 da 
Portaria n.º 1102/97, de 3 de Novembro, ficam 
sujeitos ao disposto no mesmo diploma, bem 
como na Portaria n.º 145/99, de 26 de Fevereiro, 
designadamente quanto ao funcionamento, às 
condições de acesso e de frequência dos alunos 
com necessidades educativas especiais e ainda 
aos apoios financeiros a conceder-lhes. 

 



 

Despacho n.º 3064/2008, 
07.02 

Assegura a frequência no presente ano lectivo aos 
alunos que frequentam as instituições a que se 
referem as Portarias n.ºs 1102/97 e 1103 /97, 
ambas de 03 de Novembro 

 

Projectos DRELVT 

Despacho Conjunto n.º 
402/98, 15.06 

O Ministério da Educação, através das direcções 
regionais de educação, e o Ministério da Saúde, 
através das administrações dos hospitais, podem 
celebrar protocolos específicos, tendo em vista o 
acesso à estrutura educativa de alunos sujeitos a 
internamento hospitalar por período superior a 
um mês. 

 

Outros 

Portaria nº 
994/ME/MESS/95, 18.08 

Condições de acesso e de frequência dos alunos 
com necessidades educativas especiais que 
frequentam os estabelecimentos de ensino 
particular de educação especial, bem como o 
apoio financeiro a conceder-lhes, visando garantir 
quer o princípio da gratuitidade consagrado para 
o ensino básico quer a comparticipação a atribuir, 
consoante a faixa etária em que se integram.   
 

Alterado pela Portaria n.º 
213/97, 29.03 

Portaria n.º 172/2007, 06.02 Estabelece os valores máximos e as normas 
reguladoras das mensalidades a praticar pelos 
estabelecimentos de educação especial, com fins 
lucrativos, habitualmente designados por 
colégios, tutelados pelo Ministério da Educação, 
para efeitos de atribuição do subsídio de educação 
especial e da determinação das comparticipações 
financeiras aos estabelecimentos de educação 
especial com fins lucrativos para o exercício da 
acção educativa.  

 



 

 

Portaria n.º 171/2007, 06.02 Estabelece os valores máximos e as normas 
reguladoras das mensalidades a praticar pelas 
cooperativas e associações de ensino especial 
para efeitos de atribuição do subsídio de educação 
especial e da determinação das comparticipações 
financeiras aos estabelecimentos de educação 
especial sem fins lucrativos para o exercício da 
acção educativa. 
 

 

Percursos 
Curriculares 
Alternativos 

Despacho Normativo n.º 
1/2006, 06.01 

Constituição, funcionamento e avaliação de 
turmas com Percursos Curriculares Alternativos. 
Este Despacho Normativo define as condições de 
candidatura por parte de uma escola ao respectivo 
projecto. 

A propósito deste Despacho 
foi publicado o Ofício Circular 
n.º 11, datado de 28 de Abril 
de 2008 

Planos de 
recuperação, de 

acompanhamento e 
de desenvolvimento 

Despacho Normativo n.º 
50/2005, 09.11 

Define, no âmbito da avaliação sumativa interna, 
princípios de actuação e normas orientadoras para 
a implementação, acompanhamento e avaliação 
dos planos de recuperação, de acompanhamento e 
de desenvolvimento como estratégia de 
intervenção com vista ao sucesso educativo dos 
alunos do ensino básico 
 

Esclarecimento: Oficio n.º 12 
565/2005-1090/2006-
Pª22.4/01.750 imanado pelo 
Gabinete do Secretário de 
Estado da Educação que deu 
entrada na DRELVT em 
09.02.06 com o n.º de 
expediente 00013168 

 

 


