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Resumo 

 

O presente relatório, da prática de ensino supervisionada, foi elaborado no âmbito 

do mestrado em Ensino de Artes Visuais e pretende abordar o trabalho desenvolvido 

com alunos do 7.º ano do ensino básico, na disciplina de Oficina de Expressão 

Plástica. A prática letiva foi realizada na Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil 

Vicente, em Lisboa e, dadas as possibilidades de investigação nesta disciplina, 

procuraram-se explorar novas pedagogias, tendo por base o trabalho cooperativo e de 

projeto, recorrendo-se às tecnologias como meio facilitador e motivador nas 

aprendizagens.   

Durante o processo de ensino/aprendizagem fomentou-se uma progressiva 

aquisição de competências e domínio das linguagens específicas da área das Artes 

Visuais, tendo em conta a especificidade da turma. As atividades pedagógicas 

desenvolvidas procuraram colmatar as lacunas existentes, promovendo a motivação e 

o sucesso dos alunos nas aprendizagens, num contexto onde se constatou a falta de 

pré-requisitos e ausência de hábitos de trabalho. A avaliação foi fundamental para 

aferir todo este processo, tendo a modalidade formativa e reguladora um papel 

crucial. 

As propostas de trabalho incidiram na realização de duas unidades didáticas, 

direcionadas para a literacia artística. A primeira consistiu na construção de 

caleidoscópios, ajudando a compreender o processo de criação plástica. A segunda 

unidade didática baseou-se na realização de filmes de animação, através de meios 

simples, de exploração plástica e visual, contemplando todo o processo metodológico. 

Nesta fase, usaram-se, como recurso, a reciclagem de materiais e as tecnologias 

digitais, tendo por base temas ligados às problemáticas atuais do quotidiano escolar. 

Durante todo o processo de aprendizagem ministraram-se referências e 

experiências no âmbito da História da Arte, complementares à formação, para 

desenvolver o sentido de apreciação estética e artística, contribuindo para uma maior 

contextualização do trabalho final.  

 

 

Palavras-chave: Cooperação, Motivação, Ensino, Expressão Plástica 
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Abstract 

 

This report from supervised teaching practice was developed within the Master’s 

degree in Visual Arts Education and aims to address the work realized with 7th grade 

students in the Oficina de Expressão Plástica subject. The teaching practice was held 

in Escola Secundária Gil Vicente in Lisbon. Given the possibilities for research in this 

subject, we attempted to explore new pedagogies, based on collaborative work and 

project, using technology as a facilitator and a motivator learning factor. 

During the process of teaching/learning a progressive acquisition of skills and 

domain of specific languages from Visual Arts were promoted, taking into account 

the class specificity. The developed pedagogical activities were meant to overcome 

students’ difficulties, promoting their motivation and desire of success in learning 

process, in a context where the lack of prerequisites and work habits were obvious. 

The evaluation was essential to assess all this process, where formative and regulative 

modality had a crucial role. 

The proposed work was focused on the realization of two didactic units directed to 

artistic literacy. The first unit consisted in the construction of kaleidoscopes, which 

helped to understand the process of plastic creation. The second one was based on the 

making of animated films, by simple means of plastic and visual exploration, 

contemplating all the methodological process. At this stage, material recycling and 

digital technologies were used as resources, based on themes related to current 

problems of everyday school life. 

Throughout the learning process, additional references and experiences in the field 

of Art History were ministered in order to develop students' sense of aesthetic and 

artistic appreciation, contributing to a greater contextualization of the final work. 
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“A maior marca que um professor poderá deixar 

nos seus alunos é levá-los a acreditar, demonstrando-

lhes que têm capacidades para obter sucesso na escola 

e mais tarde na vida, desde que, naturalmente, se 

esforcem por obtê-lo.” 

 Feliciano Veiga (2007)



 

Introdução 

 

As artes visuais assumem um papel determinante no desenvolvimento do 

pensamento crítico e criativo, permitindo que os alunos se exprimam e comuniquem 

através de processos de criação e de expressão. Segundo Oliveira, a educação artística 

“desenvolverá a pessoa integralmente, em inteligência, emoção e integração 

recreativa” (2010, p. 54).  

Realizado no âmbito do Mestrado em Ensino das Artes Visuais, o presente relatório 

tem como objetivo explorar práticas pedagógicas, tendo por base as premissas da 

aprendizagem cooperativa e através de projetos. O trabalho foi desenvolvido na 

disciplina de Oficina de Expressão Plástica, com alunos do sétimo ano do ensino 

básico, na Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente, em Lisboa.  

A escola é o reflexo do contexto cultural e social em que está inserida. Conhecer a 

comunidade e a sua envolvência, são fatores essenciais para a adaptação e integração 

de um ensino mais direcionado para as necessidades dos alunos. Conhecer os ritmos e 

níveis de aprendizagem, o contexto familiar, passando pelas expectativas que os alunos 

depositam na escola, são condições necessárias para desenvolver um trabalho que vise 

o sucesso das aprendizagens. 

Com base nos diferentes dados recolhidos e análise do perfil da turma, foi possível 

detetar falta de pré-requisitos ao nível de conhecimentos adquiridos, forte 

desmotivação e défice de atenção. A inclusão na turma de dois alunos com 

Necessidades Educativas Especiais e uma aluna em risco de abandono escolar 

mereceram particular atenção para um ensino individualizado. De acordo com Jerome 

Bruner “a aprendizagem não se deve basear em avanços cegos por tentativa e erro, mas 

sim numa compreensão global a nível conceptual” (citado por Sprinthall & Sprinthall, 

1993, p.245).  

Assim sendo, foi necessário definir o problema e estudar estratégias que dessem 

resposta a algumas questões, nomeadamente: (1) Qual a eficácia da aprendizagem 

cooperativa e através de projetos no processo ensino-aprendizagem. (2) Que estratégias 

e métodos se devem implementar de forma a estimular a motivação e contribuir para o 

sucesso dos alunos. (3) Qual a contribuição efetiva e o impacto das tecnologias na 

aprendizagem artística.  
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As propostas de trabalho traduziram-se na concretização de duas unidades didáticas, 

aplicadas num plano de curta duração, versando o desenvolvimento de projetos ligados 

ao cinema de animação, numa interligação com outras formas artísticas e de expressão 

plástica. 

 A primeira unidade didática consistiu na construção de caleidoscópios, associados a 

um processo de criação e experiência visual, versando a cor e o movimento. A segunda 

baseou-se na realização de filmes de animação, a partir de temáticas relacionadas com 

as problemáticas atuais do quotidiano escolar. O processo metodológico inerente à 

realização de filmes de animação contemplou a elaboração de um guião, o storyboard, 

princípios do stop motion e criação de personagens e cenários recorrendo à reutilização 

de materiais.  

A partir de objetivos pré-estabelecidos, os projetos resultaram de metodologias de 

aprendizagem cooperativa e de grupo aplicadas à concretização de projetos criativos. 

Segundo Sprinthall & Sprinthall é importante a aplicação de técnicas de trabalho em 

grupo, no contexto de sala de aula, com objetivos de cooperação, “tal procedimento 

encoraja a participação dos alunos e tem como resultado um melhor desempenho 

escolar” (1993, p. 311). 

As tecnologias digitais oferecem novas possibilidades de exploração criativa e 

plástica, perspetivando o estudo para novas metodologias educativas, como meios 

motivadores e facilitadores das aprendizagens. A inclusão da História da Arte nas 

unidades didáticas é uma mais-valia para a contextualização do trabalho, contribuindo 

para a exploração e compreensão da diversidade de processos criativos e artísticos, 

onde os alunos podem adquirir outras competências ao nível do sentido crítico e 

apreciação estética. 

No que concerne à organização do relatório, este está seccionado em diferentes 

partes que ajudam a compreender de que forma o trabalho foi planeado, implementado 

e reflexionado. No ponto um, explanam-se os principais estudos e teorias sobre a 

aprendizagem artística através de fundamentação teórica, os processos metodológicos e 

estratégias de ensino, bem como, o enquadramento curricular e avaliativo da Educação 

Artística, na clarificação dos propósitos que norteiam o ensino das Artes. 

No ponto dois, temos a contextualização da escola e a sua interligação com o meio 

envolvente, caracterizado por uma realidade social, com baixo grau de instrução e 

pouca variedade de interesses culturais, com problemas financeiros, profissionais e 

familiares.  



 

 3 

O ponto três diz respeito à planificação e elaboração de estratégias e recursos, de 

acordo com os problemas e dificuldades diagnosticados na turma. A planificação 

considera as competências a desenvolver, os objetivos e conteúdos específicos a 

alcançar e as atividades a implementar.   

O quarto ponto incide na prática pedagógica desenvolvida em contexto de aula, 

numa abordagem das estratégias de ensino implementadas. Baseia-se na descrição das 

aulas e das unidades didáticas e respetiva avaliação ao longo do processo de ensino-

aprendizagem.  

Todo o trabalho desenvolvido a partir dos objetivos pré-estabelecidos e da 

problemática da investigação é avaliado no ponto cinco, onde serão evidenciados os 

resultados, aferida a relevância das estratégias e metodologias implementadas e a 

eficácia da intervenção.    
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  
 
 
 
1.1 Aprendizagem em Artes Visuais 

 

O papel das artes foi alterado pelas novas concepções artísticas, suportadas pelas 

correntes modernas de pensamento sobre a cultura e a sociedade, obrigando assim os 

professores a desenvolverem novas práticas pedagógicas direcionadas para a 

aprendizagem ativa, reflexiva e criativa. Nesse sentido, é necessário investigar a 

correlação existente entre a aprendizagem artística e o desenvolvimento das 

capacidades num espaço multicultural que é a escola. 

 

 

1.1.1 A Educação Artística e a Pós-modernidade 
 

O pós-modernismo designa todas as mudanças que ocorreram nas áreas científica, 

artística e social, a partir dos anos cinquenta até à atualidade. É caracterizado pelas 

grandes inovações tecnológicas, que trouxeram consigo grandes mudanças sociais, 

culturais e éticas. A sociedade pós-moderna vive rodeada de imagens, signos e ícones, 

oriundos do universo virtual, em detrimento dos objetos e vivências concretas.  

O progresso tecnológico tem vindo a gerar um distanciamento entre o ensino 

veiculado nas escolas e novas formas de aprendizagem presentes na vida quotidiana da 

sociedade. Segundo Means, estas mudanças tecnológicas continuaram a suceder 

vertiginosamente e “irão exigir respostas por parte das nossas instituições de educação 

e dos professores” (2000, p. 88). Neste sentido, é primordial desenvolver novas 

metodologias, novos modelos e novas abordagens para a educação. 

Os sistemas educativos pós-modernos estão inseridos numa rede comunicacional 

mundial e “só podem compreender-se adequadamente tendo em conta o centro global 

das relações de interdependência a nível mundial” (Schriewer, citado por Gephart, 

1996, p. 24). Vivendo numa época em que a globalização impera, compreende-se que 

existam vários pontos de contacto entre as diferentes estruturas educativas. Os 

entendimentos não devem ser feitos exclusivamente em contexto interno, mas segundo 

esta perspetiva global e internacional, para se compreender mais adequadamente a 

evolução e as implicações das práticas educativas.  
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Neste processo de globalização, em que os meios de comunicação em massa e os 

símbolos universais atravessam fronteiras, a cultura e a educação adquirem outras 

dimensões, conduzindo a novas questões ao nível das identidades próprias de cada 

sociedade. Para Schriewer, as questões das construções semânticas da sociedade 

mundial devem ser abordadas considerando a autoreferência, a reflexividade e a 

reflexão (citado por Gephart, 1996, p. 43). A mobilidade dos cidadãos e a corrente de 

migração também contribuíram para criar uma sociedade multicultural que exige a 

implementação de estratégias e ações que assegurem um espaço cultural diversificado. 

Neste âmbito é fundamental que as escolas encontrem respostas para os novos desafios 

de uma sociedade aberta ao pluralismo.  

Estas mudanças, provocadas pela pós-modernidade, levantaram algumas questões 

relativamente ao papel das artes na educação contemporânea, nomeadamente que 

implicações terão estas mudanças no contexto educativo e como elaborar propostas 

pedagógicas adaptadas a esta realidade.  

Segundo Arthur Efland (2003), atualmente, a função do ensino da arte é definida 

como a construção da realidade que tem como principal objetivo proporcionar aos 

alunos o entendimento dos mundos sociais e culturais em que vivem, pois “a arte é 

uma forma de produção cultural destinada a criar símbolos de uma realidade comum" 

(p. 125-126). Torna-se, por isso, impreterível o conhecimento da importância dos 

fatores socioculturais para a produção de significados no campo educativo e artístico.  

A Educação Artística tem a preeminência de facilitar as expressões e emoções, 

tendo a responsabilidade de educar os sentidos “sobre os quais se funda a consciência, 

a inteligência e o juízo do indivíduo humano” (Read, 1982, p. 25). De acordo com o 

Currículo Nacional do Ensino Básico de Educação Artística, a vivência artística 

“contribui para o desenvolvimento de diferentes competências e reflete-se no modo 

como se pensa, no que se pensa e no que se produz com o pensamento” (2001, p. 149), 

favorecendo o desenvolvimento de formas de saber e contribuindo para a construção da 

identidade pessoal e social do aluno. Permitem expressar e tornar mais consistente a 

identidade nacional e o entendimento de outras culturas (Portugal, Ministério da 

Educação, 2001, p. 149).  

Estas perspectivas realçam a tendência de que a aprendizagem deve privilegiar o 

relacionamento entre as artes e as culturas, nomeadamente práticas e ações sociais, 

comportamentos e valores que identificam a sociedade. Segundo Darras, a arte e a 

cultura estão profundamente ligadas entre si, refletindo as características que definem 
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modos de pensar e agir, procurando comunicar, estimular e estruturar o pensamento na 

“diversidade e singularidade, construindo o saber de forma partilhada” (citado por 

Barbosa e Coutinho, 2008, p. 31). Nesta perspectiva, a educação artística surge como 

um factor de estímulo do entendimento de identidade cultural, possibilitando a 

afirmação e inclusão da singularidade de cada individuo na diversidade.  

Do mesmo modo é importante o relacionamento das práticas artísticas das escolas 

com o universo artístico e cultural da atualidade. Esta ligação é essencial para a 

construção social do conhecimento e entendimento sobre as diferentes concepções 

artísticas, daí a importância dos alunos conhecerem a arte atual e também a história da 

cultura e das artes. 

De acordo com estas perspetivas, as práticas pedagógicas deverão apoiar-se na 

reflexão e ajustamento relativamente aos contextos culturais e sociais em que as 

escolas se inserem. À educação artística cabe o papel de polo dinamizador da 

promoção das expressões, no espaço da comunicação humana, considerando a 

multiplicidade e as várias competências. Estas práticas pedagógicas permitem 

estimular os alunos a participarem e construírem um processo dinâmico de 

aprendizagem a partir de diversas experiências vivenciadas e diferenciadas.   

Segundo Arthur Efland et al. (2003) ensinar neste contexto educativo pós-moderno 

pode tornar-se uma tarefa complicada, preenchido pela complexidade das estruturas 

sociais e culturais que se vão refletir no sistema educativo. A dificuldade advém da não 

existência de uma teoria representativa das concepções da cultura pós-moderna. Para 

Efland (2003) os professores devem consciencializar os alunos para as constantes 

mudanças, diferentes níveis de interpretação e influências aos quais o conhecimento 

está sujeito. Uma educação constituída de múltiplas perspectivas desenvolve o 

pensamento crítico, a tolerância e a diferença, e proporciona a reflexão sobre as 

responsabilidades sociais e ambientais.  

 

 

1.1.2 A aprendizagem e a Arte 

 

No presente ponto do relatório procurar-se-á compreender de que forma se processa 

a aprendizagem de uma forma geral e mais especificamente a aprendizagem artística. 

Abordar-se-á as principais teorias da aprendizagem, assim como os fatores e condições 

facilitadoras no processo de aprender.  
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A capacidade de aprender é um processo constante na nossa vida, que se vai 

aperfeiçoando de forma progressiva. Segundo Maria do Céu Roldão “a aprendizagem é 

um fenómeno complexo que ocorre, no ser humano inserido em contextos sociais” 

(2009, p. 14). Desse modo, a aprendizagem permite a adaptação a condições e 

contextos envolventes, que estão em constante mudança e transformação. No caso da 

aprendizagem curricular escolar, Roldão define-a como a “aprendizagem sustentada 

por ensino” (2009, p. 14), pois implica uma intencionalidade e a condução orientada do 

processo. É um processo dinâmico e ativo, no qual o aluno processa a informação 

ativamente, inter-relacionando-se com os estímulos, sejam eles situações ou problemas, 

que depende dos conhecimentos e experiências anteriores (Roldão, 2009, p. 22-23).  

Existem diversos fatores que influenciam, definem e condicionam a aprendizagem, 

nomeadamente os mecanismos cognitivos, motivacionais e emocionais, heranças 

socioculturais e experiências pessoais. No contexto educativo outros fatores, tais como, 

as condições ambientais e a organização das atividades educativas, podem ser 

elementos que intervêm na aprendizagem (Arends, 2008). 

 

 

1.1.2.1 Fundamentos teóricos da aprendizagem 

 

Os processos de aprendizagem podem ser analisados de diferentes perspetivas, a 

partir de várias teorias da aprendizagem. Devido à multiplicidade e complexidade de 

modelos que visam explicar os processos de aprendizagem, esta abordagem irá apenas 

focar-se nos aspectos mais pertinentes para o desenvolvimento do projeto.  

Um dos modelos relevantes para esta abordagem é o comportamentalismo, também 

designado Behaviorismo, que defende que o comportamento pode ser aprendido e que 

resulta da interação entre o organismo e o ambiente. Segundo esta perspectiva, a 

aprendizagem é uma forma de modificação do comportamento, que está 

intrinsecamente ligado com o meio (Sprinthall e Sprinthall, 1993, p. 236). Segundo a 

teoria Condicionamento Operante, desenvolvida por Skinner (1953), quando um 

comportamento é seguido da presença de um reforço positivo (recompensa) ou 

negativo (extinção de algo desagradável) a frequência do comportamento aumenta 

(citado por Sprinthall e Sprinthall, 1993, p. 226). Os programas de reforço são métodos 

que defendem que os conteúdos que são reforçados periodicamente são mais 

fortemente condicionados e, como tal, mais difíceis de extinguir. De acordo com esta 
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teoria ensinar bem consiste na capacidade de organizar as sequências de reforço 

apropriadas ao aluno e, em seguida, verificar se a apresentação desses reforços é 

contingente à emissão da resposta correta do aluno.  

Do mesmo modo, a teoria de aprendizagem de Jean Piaget reitera que o 

conhecimento é construído através da interação do sujeito com o meio, a partir de 

estruturas existentes. Segundo este autor, o desenvolvimento cognitivo humano 

desenrola-se segundo estágios hierárquicos. O estágio que é importante de salientar é o 

estágio operatório-formal, que se desenvolve entre os onze e os dezasseis anos de 

idade. Nesta fase, o adolescente constrói o pensamento proposicional e começa a 

raciocinar lógica e sistematicamente, aprende a criar conceitos e ideias, desenvolvendo 

o pensamento formal abstrato. Um dos aspectos significativos desta fase é o lado social 

e as ações coletivas, em que começa a refletir sobre a sociedade e a elaborar hipóteses, 

procurando solucionar os problemas existentes (Piaget, 1977). 

Na concepção de Piaget, os objectivos da educação devem ser formar pessoas 

críticas e criativas, e a participação ativa do aluno favorece esse desenvolvimento. A 

aprendizagem tem de ser gerada a partir da atividade do indivíduo, sublinhando que 

“conhecer o objeto é operar sobre ele e construir sistemas de transformações que sobre 

ele se exercem” (Piaget, 1977, p. 39). 

Na educação contemporânea, as perspectivas construtivistas também atribuem ao 

aluno um papel ativo na aprendizagem. Nesta perspectiva, a aprendizagem assenta 

fundamentalmente na construção de estruturas cognoscitivas através da ação, reflexão 

e abstração do aluno (Ausubel, 1978).  

Lev Vygotsky desenvolveu o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, que 

advoga que a aprendizagem sucede no intervalo entre o conhecimento real e o 

conhecimento potencial, isto é, a distância entre o que o aluno já sabe e aquilo que tem 

potencialidade para aprender. Para determinar o conhecimento real, Vygotsky indica 

que se analise e avalie o que o aluno é capaz de fazer sozinho, e para o conhecimento 

potencial aquilo que é capaz de fazer com ajuda de outro. O papel da educação, deste 

ponto de vista, será estimular a aquisição do conhecimento potencial, partindo do 

conhecimento que o aluno possui. Para Vygotsky, a educação cria processos de 

aprendizagem que conduzem ao desenvolvimento humano. As interações vão 

desempenhar um papel crucial e determinante, quanto mais diversificadas e abundantes 

forem, maior será o desenvolvimento. (citado por Moll, 1996). 
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No entender de John Dewey, a atividade educativa é “uma resposta a estímulos 

específicos ou gerais” que advêm da própria organização escolar e do meio social em 

que o individuo está inserido (1959, p. 15). É o meio que vai promover ou impedir, 

estimular ou inibir as atividades, determinando a direção do processo educativo. 

Segundo ele “a educação é o resultado de uma interação, através da experiência do 

organismo com o meio ambiente, a direção da atividade educativa é intrínseca ao 

próprio processo da atividade” (Dewey, 1959, p. 17). 

Em relação à aprendizagem, Dewey questiona a aquisição isolada de saber 

intelectual e afirma que “esta tende muitas vezes a impedir sentido social que só a 

participação numa atividade de interesse comum pode dar” (1959, p. 25). Segundo ele, 

existem condições pelas quais se deverá processar a aprendizagem, uma delas é que só 

se aprende pela prática, embora praticar não seja o suficiente, pois é necessário a 

intenção e o propósito do educando, bem como a influência das experiências 

anteriores. Os alunos envolvem-se mais facilmente no processo de aprendizagem 

quando o conhecimento tem uma utilidade imediata e prática. Segundo Dewey, os fins 

e os meios convergem, não existindo produtos finais, nem domínio de objetivos (citado 

por Moll, 1996, p. 222). Segundo esta perspetiva os alunos aprendem a desenhar 

desenhando ou a pintar pintando, à medida que vão recorrendo a factos que têm 

significado individual, as capacidades são desenvolvidas através da aplicação prática.  

Na perspectiva de Jerome Bruner a aprendizagem é um processo ativo, de 

construção de novas ideias e conceitos baseados nas experiências anteriores (1966). De 

acordo com a sua teoria da Aprendizagem pela descoberta, a aprendizagem 

significativa provém da descoberta pessoal, salientando a importância dada ao papel 

ativo do aluno na construção do conhecimento e menciona a importância de relacionar 

o que está a ser ensinado com a realidade exterior, designadamente em termos da sua 

utilidade (Bruner, 1966). No seu entender o processo aprendizagem pela descoberta é 

importante para o desenvolvimento do pensamento criativo, um modo de pensamento 

que considera crucial para o desenvolvimento cognitivo equilibrado.  

De acordo com Bruner os professores deviam ser cuidadosos com a quantidade de 

informações que apresentam numa única aula ou unidade de trabalho e os conteúdos 

difíceis devem ser simplificados e clarificados (Bruner, 1966).  

Atualmente, George Siemens e Stephen Downes, desenvolveram uma nova teoria, o 

Conectivismo. Os princípios nela subjacentes são de relevo para o desenvolvimento 

deste projeto e nesse sentido realizar-se-á uma breve abordagem a este modelo. Esta 
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teoria visa responder às novas necessidades dos alunos do século XXI e às novas 

realidades introduzidas pelo desenvolvimento tecnológico e transformações ao nível 

económico, social e cultural (Siemens, 2004). Fundamenta-se na premissa de que o 

conhecimento existe no mundo e não apenas no indivíduo, desta forma o conhecimento 

existe dentro de sistemas acedidos por intermédio de pessoas que participam em 

atividades. Esta teoria foi designada como “teoria da aprendizagem para a era digital”, 

pois procura explicar as consequências das novas tecnologias da informação e 

comunicação na vivência e na aprendizagem (Siemens, 2003). 

Segundo Siemens a aprendizagem, além de englobar a aquisição de conhecimento, é 

sobretudo um processo com vários estádios. A aprendizagem é multifacetada, orientada 

e determinada pela tarefa e o conhecimento não é apenas um produto, ele é, também, 

um processo (Siemens, 2006). Este autor realça a necessidade da educação estar em 

sintonia com as necessidades dos alunos e responder às mudanças atuais (2003). No 

seu entender as teorias da aprendizagem anteriores não respondem satisfatoriamente à 

realidade atual, pois pertencem a uma época em que a aprendizagem não beneficiava 

do impacto da tecnologia, como acontece atualmente (Siemens, 2004).  

Torna-se necessário conciliar metodologias variadas que promovam os vários 

aspectos envolvidos na aprendizagem e de a integrar na vida real, de modo a que as 

pessoas se mantenham atualizadas e se adaptem às mudanças. Um dos aspectos mais 

evidentes é, para o autor, a possibilidade de externalizar, transferir parcialmente ou 

apoiar muitos dos processos mentais, nomeadamente os ligados ao processamento 

cognitivo da informação, através da tecnologia (Siemens, 2004). A tecnologia potencia 

essa aprendizagem, fazendo a ligação entre diferentes áreas do saber e criando fluidez 

entre segmentos de conhecimento nas comunidades (Siemens, 2003). 

 

 

1.1.2.2 A aprendizagem artística segundo Elliot Eisner 

 

Nos anos cinquenta considerava-se que a aprendizagem artística era um processo 

“de dentro para fora” e, consequentemente resultava do estado de maturidade do aluno. 

Neste caso, o papel do professor era diminuto, limitando-se a fornecer os materiais, a 

incentivar e a observar o desenrolar das atividades. Elliot Eisner recusa esta premissa e 

assegura que a aprendizagem artística abrange o desenvolvimento de capacidades em 

três domínios: produtivo; crítico e cultural. (2005, p. 59). Para a compreensão da 
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aprendizagem artística, é importante o modo como se aprende a ver e a criar formas 

visuais, bem como se produz a compreensão da arte.  

Segundo Eisner a diferenciação perceptiva desenvolve-se progressivamente à 

medida que se aprende, tornando-se mais evoluída e complexa consoante aumentam as 

experiências de cada indivíduo em determinada área. Dada a complexidade do mundo 

visual, à medida que amadurecemos aprendemos a reduzi-lo a certos símbolos visuais 

gerais, de modo seletivo (2005, p. 61). Ele designa esta generalização de “conceito 

visual”, que interfere na percepção dos detalhes das formas. 

Eisner designa de “constâncias visuais” as interferências procedentes do 

conhecimento e que afectam a nossa percepção das qualidades visuais de objetos e 

figuras. Vai ter particular importância, no âmbito do ensino das Artes Visuais, a 

organização das constâncias visuais, pois permite compreender o modo como o mundo 

visual está constituído. Além destas interferências, também as experiências anteriores 

de cada indivíduo, as suas necessidades e a abordagem face a uma determinada 

situação concreta, que Eisner (2005) designa de “estruturas de referência”, afetam a 

percepção visual.  

Para este autor, o ensino deve ajudar os alunos a desenvolver e aprender a utilizar 

estruturas de referência estética para compreenderem melhor o mundo e estas 

desenvolvem-se mais acentuadamente em áreas disciplinares como as artes. No 

domínio das artes visuais, os alunos desenvolvem expectativas com base nas formas de 

arte que visualizam, influenciando a forma como estes concebem a arte. Segundo ele, o 

que os alunos aprendem depende, em parte, das experiências que têm possibilidade de 

vivenciar, contribuindo para o desenvolvimento de estruturas de referência. Desta 

forma, o desenvolvimento artístico não é resultado automático do desenvolvimento do 

indivíduo, mas de um conjunto de experiências que vivenciou, sendo que as 

capacidades e competências artísticas estão dependentes da aprendizagem (Eisner, 

2005). 

Outro aspecto de particular importância relaciona-se com a tendência que os alunos 

têm para se centrarem num aspecto particular do mundo visual, sem o relacionarem 

com o todo. Eisner realça o interesse de, na área das artes visuais, desenvolver a 

capacidade de compreensão da relação das partes com o todo. O desenvolvimento 

perceptivo manifesta-se na sua capacidade de ver relações visuais complexas, mas 

também se deve considerar o seu caráter expressivo, isto é, a capacidade de emoção 
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que ela possibilita gerar no observador. Nesse sentido, a expressão deve ser entendida 

como um critério orientador para o fazer artístico (Eisner, 2005).  

Eisner aponta duas teorias explicativas das razões que levam os observadores a 

reagir emocionalmente às formas artísticas: a perspectiva associativa, em que os 

indivíduos aprendem a relacionar as formas com outras experiências, que para eles têm 

significado emocional idêntico; e a teoria de Gestalt, que defende que a reação à forma 

visual é consequência do seu carácter intrínseco.  

Além destes fatores, Eisner ainda menciona outros que considera importantes no 

âmbito produtivo da aprendizagem artística, nomeadamente: a capacidade de 

percepção das relações qualitativas entre as formas observadas ou produzidas no 

contexto e as formas enquanto imagens mentais; a capacidade de manuseamento dos 

materiais; a capacidade para criar formas através da transformação de ideias, 

sentimentos ou imagens que satisfaçam o criador dentro dos limites e possibilidades do 

material utilizado, e a capacidade de criação de ordem espacial, estética e expressiva 

(Eisner, 2005). 

De acordo com Eisner, torna-se importante, na aprendizagem artística, a aquisição e 

desenvolvimento de capacidades técnicas de manuseamento de materiais, ferramentas e 

utensílios. Para ele, à medida que o aluno vai conhecendo melhor as potencialidades do 

material e desenvolvendo as suas habilidades técnicas, as capacidades artísticas 

também evoluem (2011, p. 108-109). 

Além do desenvolvimento destas capacidades, é fundamental entender que o ato de 

criação surge à medida que a sensibilidade visual se desenvolve com base na 

observação de formas visuais, possibilitando que as experiências visuais constituam a 

causa privilegiada na produção de formas artísticas, pois “ver é adquirir sentido visual 

através da experiência” (Eisner, 2005, p. 87). Segundo ele, de uma forma geral, as 

atividades de percepção devem basear-se, sobretudo, no reconhecimento das 

qualidades expressivas das formas visuais. 

Contudo, Eisner (2005) reitera que os fatores anteriores não são condição suficiente 

para o processo de criação artística, têm de existir competências para “inventar” formas 

que representem a intenção do criador, dentro da limitação imposta pelo material. No 

caso particular dos alunos, inicialmente essas formas são aproximações simplificadas, 

tornando-se mais complexas à medida que se desenvolve a aprendizagem.    

O último fator a ter em consideração na criação da forma visual baseia-se na 

organização das formas de modo a conseguir-se um todo coeso e coerente. Para Eisner, 
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a obra de arte deve assumir-se como um todo e não como um conjunto de partes 

separadas, pelo que são de particular relevância as relações qualitativas existentes entre 

cada uma das formas que constituem a totalidade da obra artística. Se o aluno não tiver 

capacidade de compreender a obra vai propender a centrar-se em formas isoladas, isto 

é, numa parte e não no todo, daí a importância da aprendizagem desenvolver essas 

competências.  

De acordo com Eisner, o currículo de Educação Artística deve promover o 

desenvolvimento de outras competências além do domínio da produção artística, 

nomeadamente no domínio crítico. Relativamente à percepção das formas visuais, uma 

das principais funções da obra artística é provocar sensações e influenciar a experiência 

do observador. Por isso, quando maior for o conhecimento relativamente à obra, maior 

é a possibilidade de lhe conferirmos significação. Eisner designa de dimensão 

experiencial a estrutura de referência para entendermos o que obra fomenta no 

observador. 

Contudo, existem outras estruturas de referências, tais como a dimensão formal, em 

que o observador se retém nas relações existentes entre as formas visuais que 

compõem a obra. Uma outra dimensão é a simbólica, que se reporta a determinados 

símbolos, conferidos pelo criador e que necessitam de ser identificados e 

descodificados pelo observador, de acordo com o contexto cultural em que a obra está 

inserida. Segundo Eisner, a temática da obra está relacionada com esta dimensão 

simbólica e, também, associada ao significado global da obra. O significado é uma 

construção, logo, aquilo que os alunos podem fazer perante determinada situação, é 

influenciado por aquilo que sabem anteriormente sobre a mesma. Outra estrutura de 

referência à dimensão material, pois a escolha deste está relacionada com o género de 

significado que se pretende expressar. Por fim, a dimensão contextual também 

representa uma estrutura relevante na percepção das formas artísticas visuais, pois 

expressa a relação da obra com outras que a antecederam ou surgiram posteriormente, 

pois “compreender o contexto de uma obra requer ter em conta as condições que 

fizeram surgir a obra, assim como o modo como a obra afectou a época durante a qual 

foi criada” (2005, p. 97). 
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1.1.2.3 Paradigmas do ensino artístico por Arthur Efland 
 

Os professores de Artes Visuais em Portugal sempre tiveram como referência na sua 

formação paradigmas de Educação Artística específicos. A formação artística dos 

professores reflete-se nas práticas educativas e influencia as estratégias de ensino que 

se desenvolvem atualmente. Como referência vamos considerar as correntes de 

Educação Artística defendidas por Arthur Efland.  

No seu artigo “Conceptions of teaching in art education” (1979) definiu quatro 

modelos de Educação Artística: o Mimético-Behaviorista; o Pragmático-Social-

Reconstrucionista; o Expressivo-Psicanalítico e o Formal-Cognitivo. 

O modelo Mimético-Behaviorista é definido por Efland como “a união da estética 

mimética e comportamental, baseada em concepções de aprendizagem” (trad. livre, 

1995, p. 30), transparecendo a ideia de que a aprendizagem é conhecida através de 

mudanças no comportamento. Segundo este modelo a noção de imitação é comum à 

arte e ao ensino, ou seja, “a arte é imitação, enquanto a aprendizagem é por 

imitação"(trad. livre, Efland, 1995, p. 30). 

De acordo com esta corrente, o processo de ensino baseia-se em modelos que o 

aluno tem de imitar e repetir, de forma exata e inquestionável. Neste caso, o professor 

utiliza estímulos específicos colocados no contexto de aprendizagem, que vai 

controlando ao longo do processo. Cada comportamento a ser adquirido pelo aluno é 

descrito numa série de objetivos detalhados (1995, p. 30).  

No modelo Pragmático-Social-Reconstrucionista o conhecimento é definido como 

uma construção contínua e o ensino centra-se na resolução de problemas intrínsecos à 

vida social e pessoal. Segundo Efland aprender sobre a arte é como aprender outra 

coisa qualquer, afirmando que “a aprendizagem é o processo de construção do 

conhecimento através do encontro com o ambiente” (trad. livre, Efland, 1995, p. 31). 

De acordo com este modelo a aprendizagem baseia-se no desenvolvimento de 

competências que permitam responder adaptativamente à realidade. Esta envolve uma 

reconstrução intelectual do conhecimento, reformulado em cada nova experiência 

vivenciada no processo e que pode conduzir à corroboração ou reformulação de 

aprendizagens anteriores. A aprendizagem é uma verificação da realidade, susceptível 

de mudança, adaptando-se a novas circunstâncias.  

Um professor que se enquadre neste modelo não transmite conhecimento 

formalmente organizado, mas organiza a aprendizagem em conformidade com 
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situações de vida dos alunos. O conhecimento é formado com base em experiências 

sucessivas, sofrendo alterações e mudanças de acordo com as novas aprendizagens 

(Efland, 1995, p. 31). 

No modelo Expressivo-Psicanalítico a arte é compreendida como o produto da 

imaginação do artista. Segundo esta corrente o ensino centra-se no sujeito (aluno) e o 

conhecimento é uma construção pessoal que se vai desenvolvendo através dos sentidos. 

Como possibilita uma total liberdade criativa, sem restrições, os alunos podem 

exprimir ideias e emoções, de forma intuitiva e subjetiva, como um ato de 

originalidade. Neste caso salienta-se a importância do papel da imaginação no processo 

de criação e no decurso de fruição por parte do espectador (Efland, 1995). 

Subsiste o respeito pela individualidade e a procura por apresentar soluções de 

modo diferenciado, sem interferir no potencial criativo do aluno. A arte e o ensino 

artístico permitem o desenvolvimento pessoal e o crescimento afetivo, considerando as 

características particulares e individuais dos alunos, “aprender neste modelo é um 

processo de integração da personalidade” (Efland, 1995, p. 32). 

A aprendizagem fomenta a autorealização do aluno, o que lhe permite desenvolver 

os seus valores interiores, sendo o professor visto como um facilitador, não impondo 

regras ou valores ao aluno. A orientação do professor passa por fomentar esses valores 

e permitir que as qualidades da criança se desenvolvam a partir do seu interior, 

fornecendo apoio e facilitando o crescimento pessoal do aluno (Efland, 1995). Essa 

ausência de regras e objetivos concretos exige um maior trabalho inicial do aluno, pois 

tem de ser ele a definir metas sobre o que pretende criar. 

No modelo Formal-Cognitivo combinam-se a estética formalista e teoria cognitiva, 

e em ambas é comum a noção de estrutura formal enquanto princípio fundador do 

conhecimento. Neste caso, o ensino é válido por si, uma vez que o conhecimento, as 

obras de arte e a experiência estética, têm um valor intrínseco. Do ponto de vista de 

Efland, o ensino compreendido nos parâmetros deste modelo deve “fornecer aos alunos 

as competências necessárias e conteúdo conceptual para criar e compreender a arte de 

outros” (Efland, 1995, p. 34). A aprendizagem baseia-se no que é comum a todos os 

alunos, permitindo estabelecer um conjunto de leis, inerentes às obras e aos atos 

educativos abrangidos neste âmbito.  

Segundo este modelo, as obras são reconhecidas pelos seus aspectos estruturais: 

conceitos e elementos formais que em conjunto permitem a criação, percepção, 

interpretação e compreensão. Os métodos de ensino procuram facilitar a pesquisa por 
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descoberta e experimentação, facultando a realização do conceito/ideia e permitindo 

formar generalizações sobre sua experiência. Ao longo do processo de criação é 

importante proporcionar situações que permitam aos alunos especular sobre incógnitas 

e, testar hipóteses, de forma a ampliar a compreensão sobre os conteúdos veiculados. O 

papel do professor passa por ser mediador entre os alunos e a linguagem visual, para 

que estes adquiram competências para dominar a área disciplinar. É uma aprendizagem 

que vale por ela mesma, pois corresponde-lhe um conhecimento próprio.     

 

 

1.1.3 A promoção da criatividade  

 

Uma característica do ensino do século XX foi a valorização da criatividade. Prado 

Díez (1980) define criatividade como uma matriz construtiva de um novo estilo de 

pensamento e de expressão. Segundo Sutton (2002), a criatividade envolve a 

combinação do conhecimento já existente numa nova forma, através da aplicação de 

ideias preexistentes a novos contextos.  

Viktor Lowenfeld e Herbert Read acreditavam que as artes têm um papel 

fundamental no desenvolvimento da criatividade por serem um processo de 

emancipação do intelecto e oferecerem uma via de expressão ao impulso criativo 

(citados por Elliot, 2011, p. 53). Miranda e Bahia realçam que as transformações 

tecnológicas profundas que caracterizaram o século XX propiciaram a “necessidade 

premente de inovação, de novas soluções mais criativas” (2005, p. 334). Afirmando 

mesmo que se queremos avançar no conhecimento, não interessa investir na 

capacidade de aprendizagem e na memória, pois as tecnologias já superam a esses 

níveis as capacidades humanas. Daí a importância de valorizar a criatividade e a 

produção de ideias novas, sobre os vários domínios do conhecimento, inclusive o 

artístico (Miranda e Bahia, 2005). 

  

 

1.1.3.1 Estudos e teorias no âmbito da criatividade 

 

Ao longo dos últimos anos foram feitas várias investigações no âmbito da 

criatividade. Um desses estudos foi o de Charles Vervalin (1975), que concluiu não 

existir um estereótipo de pessoa criativa, embora todos os indivíduos criativos 
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apresentassem como característica a curiosidade intelectual e a presença de um 

quociente de inteligência relativamente elevado. Demonstravam empatia por ideias 

divergentes, tolerando ambiguidades e aceitando envolver-se em problemas 

complexos. Outras características presentes nestes indivíduos eram a discriminação e 

observação de factos de maneira diferenciada, a capacidade de concentração e atenção, 

apresentando conhecimentos que lhes permitiram combinar, escolher e ultrapassar 

informação na resolução de problemas que requeriam uma elaboração inovadora 

(Miranda e Bahia, 2005). 

Guilford (1986) define criatividade como um processo mental através do qual a 

pessoa produz informação que não possuía. Designa este processo mental como 

pensamento divergente, ou seja, a capacidade de criar diferentes respostas face a um 

mesmo problema. Segundo este autor todas as pessoas podem ser criativas, mesmo que 

em nível distintos. 

Um modelo explicativo sobre o conceito e processo criativo foi o de Weisberg 

(1986), em que a criatividade é considerada o resultado excepcional de um processo 

comum, dependentes do uso de processos cognitivos convencionais aplicados ao 

conhecimento acumulado na memória.   

Por outro lado, teorias como a da confluência de Amabile (1983) reconhecem a 

criatividade como a integração de múltiplos fatores, tais como, a motivação para a 

tarefa, conhecimento significativo em determinado domínio e em processos de 

resolução de problemas. Vygotsky (2012) vem sublinhar que a criatividade é uma 

característica essencial da existência humana, não obstante as grandes expressões 

criativas terem sido produzidas por um escasso número de pessoas. 

Parece que de uma forma geral as grandes perspectivas teóricas sobre a criatividade 

admitem a aplicação de experiências ou ideias já existentes em novas formas 

(Sternberg, 2008). Outros aspetos comuns são o reconhecimento da criatividade ser um 

processo socialmente determinado (Amabile, 1983) e a envolvência de competências 

cognitivas, tais como, a flexibilidade, fluência, imaginação, visualização, 

expressividade e abertura, capacidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas. 

Existem alguns modelos teóricos que indicam como inerente à criatividade a 

característica da resolução de problemas, como o modelo de resolução criativa de 

problemas de VanGundy (1987).  
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Outro ponto de consenso entre as várias teorias é o caráter inovador da criatividade. 

Na cultura pós-moderna surge a ideia de não se cria nada de novo, pois tudo se 

reconstrói do que já existe (Kearney, 1988, citado por Montuori & Purser, 1995). 

A teoria de Sternberg (2008) assinala a existência de diferentes fatores 

determinantes na produção criativa, que abrangem desde capacidades cognitivas a 

competências da personalidade, e também a motivação intrínseca e o ambiente 

favorável. Este autor afirma que dependendo do contexto e da área os fundamentos vão 

enfatizando determinadas características do processo criativo, por exemplo, os 

professores de arte que privilegiam a imaginação e originalidade, bem como a vontade 

para experimentar novas ideias (2008). 

Todavia recentemente surgiram novos modelos que procuram explicar o contexto e 

a função da criatividade na sociedade, resultado de múltiplas influências e não apenas 

do sujeito (Csikszentmihalyi, 1997). Este autor desenvolveu a teoria do fluxo da 

criatividade, apoiada por diversos estudos que realizou, concluindo que as pessoas 

mais criativas são motivadas pelo prazer, procurando o desafio e a novidade 

(Csikszentmihalyi, 2002). O conceito de fluir criativo é referente a uma novidade, a 

uma descoberta, sem esforço, surge independente de características individuais. 

Csikszentmihalyi (2002) indica várias etapas do fluxo criativo, tais como: objetivos 

claros; resoluções concretas; adequar o potencial às oportunidades; exclusão de 

distrações; envolvimento total na atividade e significado para o próprio indivíduo.  

 

 

1.1.3.2 Integração da criatividade no contexto educacional 

 

O ensino e a aprendizagem nas nossas escolas têm cada vez mais valorizado a 

criatividade como objetivo educacional essencial. A promoção da criatividade é 

fundamental para formar os alunos enquanto cidadãos preparados para o futuro.  

O Currículo Nacional do Ensino Básico (2001) indica que a literacia em artes 

implica competências consideradas comuns a todas as disciplinas artísticas, na qual o 

desenvolvimento da criatividade surge como um dos quatro eixos essenciais. A 

apropriação das competências no desenvolvimento da criatividade deverá ser realizada 

de forma progressiva num aprofundamento constante dos conceitos e conteúdos de 

acordo com a área artística específica.  
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De acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico (2001), os alunos devem 

desenvolver competências artísticas, ao longo do ensino básico, no âmbito da 

criatividade, nomeadamente:  

- Valorizar a expressão espontânea; 

- Procurar soluções originais, diversificadas e alternativas para os problemas; 

- Selecionar a informação em função do problema; 

- Escolher técnicas e instrumentos com intenção expressiva; 

- Inventar símbolos/códigos para representar o material artístico; 

- Participar em momentos de improvisação no processo de criação artística.  

 

A criatividade têm muitas formas de abordagem e, consoante o que se quer 

desenvolver e estimular, tem de se adotar uma perspetiva própria de investigação 

conducente com os objetivos. Segundo Simonton (1984) a abordagem da criatividade 

deverá ter em conta a pessoa, o produto, o processo e a persuasão. Sabendo as 

características de personalidade associadas à criatividade é possível desenvolvê-las nas 

práticas educativas. Um estudo que incide sobre esta problemática é o de Getzels e 

Csikszentmihalyi (1976). A análise realizada a estudantes de arte concluiu que, de uma 

forma geral, estes são mais reservados em termos sociais, mais introspetivos, com 

gosto por novas experiências, com baixos níveis de autoconceito, mas muito 

imaginativos, e ao nível dos valores destacam-se os estéticos e rejeitam os económicos 

e sociais (Getzels e Csikszentmihalyi, 1976). 

Uma das questões relevantes da intervenção educacional passa pela avaliação da 

criatividade e de que forma é elaborada essa avaliação, com a finalidade de potenciar o 

processo criativo do aluno. Para uma grande parte dos teóricos esta relaciona-se com a 

dimensão que é considerada mais importante, a originalidade (Besemer & Treffinger, 

1981, citados por Morais, 2001). A problemática desta questão centra-se na definição 

de critérios para fundamentar esta mesma avaliação. Segundo Miranda e Bahia (2005), 

o processo leva-nos ao questionamento sobre a criatividade nos jovens, nos quais 

podemos encontrar formas de pensamento divergente, mas raramente produtos 

criativos e verdadeiramente originais.  

Guilford (1950) realizou um estudo sobre avaliação da criatividade, centrando-o na 

avaliação do pensamento divergente, permitindo, desta forma, comparar pessoas 

segundo padrões. Por seu lado, Torrance avançou com uma Bateria de Testes de 

Pensamento Criativo (1976) envolvendo competências de pensamento divergente e de 
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resolução de problemas, tendo em conta os seguintes critérios: o fluxo de respostas; a 

flexibilidade; a originalidade e a composição dos produtos criativos.  

Em Portugal, Almeida (1985) desenvolveu a “Bateria de provas de raciocínio 

diferencial”, que tinha como critérios, para a avaliação da criatividade, o pensamento 

divergente, realçando a quantidade e a diversificação de respostas possíveis e em 2001, 

Morais publica um estudo centrado na relação entre variáveis cognitivas e o 

desempenho criativo, através de provas de avaliação criativa.  

Esta avaliação do pensamento divergente se por um lado tem aspetos positivos, por 

outro falha nas questões do contexto, e para colmatar esta restrição é necessário 

associar à avaliação os portefólios (Miranda e Bahia, 2005). Esta avaliação não pode 

ser reduzida a resultados, deverá focar-se essencialmente nos processos criativos. 

Miranda e Bahia afirmam que uma forma eficaz de avaliar a criatividade consiste em 

“integrar na avaliação os vários factores envolvidos” (2005, p. 355). 

Sternberg e Lubart (1991) propuseram um método de avaliação da Criatividade, 

segundo determinados domínios, designadamente: a novidade, a adequação ao tópico, 

o valor estético, a integração de elementos díspares e o esforço percepcionado. Este 

tipo de avaliação revelou adequar-se aos jovens, apresentando resultados. Além desta 

avaliação, deve-se incluir a autoavaliação, a avaliação feita pelos pares e restantes 

intervenientes (Miranda e Bahia, 2005, p. 355). 

Não obstante estas considerações, Gagné (1993) considera que a avaliação da 

criatividade deve ter em consideração a fluência, a flexibilidade, a originalidade e a 

elaboração. Devem estar associadas a tarefas de resolução de problemas, de forma a 

verificar as etapas aplicadas e os processos de resolução.  

Prado Díez (1999) desenvolveu o projeto “Educrea” onde determina os princípios 

básicos que fomentam o ensino da criatividade, entre os quais destacam-se:  

- Aprender o sentido inovador do pensamento e imaginação;  

- Comunicação e decisões criativas;  

- Avaliação criativa que valorize a força expressiva e a originalidade; 

- Basear-se nos princípios da educação construtiva, cooperativa e significativa;  

- Procurar a originalidade, mas comparando as diversas produções;  

- Estimular o pensamento alternativo, imaginativo e inventivo, aplicando e 

combinando diversos métodos e linguagens criativas.    
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Woolfolk (1983) indica condições mais específicas de estratégias em sala de aula 

para estimular a criatividade, designadamente: 

- Encorajar outras formas de estudar os problemas e consequentemente soluções 

diferentes;  

- Aceitar as divergências de opinião e de convicções;  

- Incentivar a autoestima, reforçando que criar está ao alcance de todos e estimular o 

pensamento criativo através da modelação da resolução criativa de problemas. 

 

Segundo Sternberg e Lubart (1991) a criatividade não é uma competência ou 

capacidade única, é um processo multifacetado, e a sua aplicação passa por: 

- Fomentar a escolha e estruturação autónoma de problemas;  

- Interligação dos conhecimentos e dos factos, em que a ênfase deve ser colocada na 

aplicação prática; 

- Desenvolver tarefas variadas e diferenciadas de modo a que propiciem a 

autoregulação da aprendizagem e a autonomia; 

- Realizar tarefas flexíveis e valorizar a individualidade e personalidade do aluno;  

- Instigar a motivação e tarefas desafiantes. 

 

 

 

1.2 Modelos de Aprendizagem 

 

No campo de investigação e estudos da aprendizagem existe uma grande 

diversidade de correntes teóricas que procuram analisar os modelos de aprendizagem 

que se refletem no desenvolvimento de práticas pedagógicas. Tendo como objetivo 

conceber e aplicar metodologias de processo ensino-aprendizagem eficientes, alguns 

investigadores centraram os seus estudos na aprendizagem escolar por meio da análise 

das decorrências desse processo na construção de capacidades e competências. Em 

seguida ir-se-á abordar dois modelos de aprendizagem fundamentais para o 

desenvolvimento da prática pedagógica em estudo, o modelo de aprendizagem 

cooperativa e o modelo de aprendizagem através de projetos.   
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1.2.1. Modelo de aprendizagem cooperativa  

 

A sociedade atual é caracterizada por “comunidades globais e interdependentes e 

por instituições sociais complexas” (Arends, 2008, p. 348), onde se torna fundamental 

o trabalho cooperativo. Num contexto educativo onde a diversidade de raças, culturas, 

classes sociais e aptidões prevalece é fundamental cultivar a tolerância e a aceitação do 

outro. A aprendizagem cooperativa proporciona aos alunos aprenderem a valorizar e 

saber ouvir os outros (Arends, 2008).  

Deste modo, o desenvolvimento de competências cooperativas converte-se num 

objetivo básico para a educação, ultrapassando a aquisição de conteúdos e 

competências didáticas, e considerando relevantes objetivos de âmbito social e das 

relações humanas. De acordo com Arends, estas competências são essenciais no 

contexto atual onde as “comunidades estão a tornar-se culturalmente mais 

diferenciadas e globais nas suas orientações” (2008, p. 345).  

A aprendizagem cooperativa caracteriza-se pela realização de tarefas em que os 

alunos trabalham em conjunto numa tarefa comum, coordenando os seus esforços para 

a concluírem. Para que este modelo seja exequível ”requer a cooperação e 

interdependência entre alunos nas suas estruturas de tarefas, de objetivos e de 

recompensa” (Arends, 2008, p. 344). Segundo este autor, o sistema de aprendizagem 

cooperativa aumenta o valor atribuído pelo aluno à aprendizagem e procura 

corresponder a importantes objetivos educacionais, entre eles, a realização escolar, a 

tolerância e a aceitação da diversidade e desenvolvimento de competências sociais 

(2008).  

Uma grande parte das investigações e estudos realizados acerca da aprendizagem 

cooperativa mostra que esta é benéfica e eficaz ao nível do processo ensino-

aprendizagem e no desenvolvimento de competências sociais. Piaget defendeu 

determinados métodos de ensino entre os quais sobressai o trabalho de grupo e a 

implementação de atividades entre pares, que devem ter em consideração os interesses 

dos alunos e os seus níveis de desenvolvimento cognitivo (Piaget, 1987).  

Em 1916, John Dewey desenvolveu o conceito de “sala de aula democrática”, no 

qual defendia que ensino na sala de aula deveria refletir a sociedade e criar 

competências para a vida real, motivando os alunos a questionar sobre problemas 

sociais e interpessoais. Realçava a importância da organização e participação dos 

alunos em atividades comuns e grupos de trabalho, com os mesmos objetivos e 
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finalidades, aprendendo princípios democráticos. Só desta forma o aluno consegue uma 

adaptação integral à situação de aprendizagem, porque compreende e aceita o sentido 

comum que tem a sua resposta (Dewey, 1959). 

Dentro dos mesmos pressupostos, Herbert Thelen (1954) desenvolveu dinâmicas e 

procedimentos mais específicos para o trabalho em grupo. Também defendia que a sala 

de aula deve ser uma democracia, que devia estimular o estudo, a pesquisa e resolução 

de problemas relevantes de ordem interpessoal e social.  

Para estes autores o trabalho cooperativo desenvolvia o comportamento e os 

processos cooperativos, e ultrapassava a simples melhoria da aprendizagem escolar. 

Estas eram as bases para a construção de uma sociedade democrática.  

Posteriormente, a Teoria da Atividade de Leontiev (1978) veio demonstrar que o 

desenvolvimento de padrões motivadores mais adaptáveis depende de como a atividade 

é apresentada aos alunos, mas estes padrões são melhor apreendidos num contexto de 

trabalho cooperativo do que em contexto individual (Moll, 1996, p. 76). 

Robert Slavin foi um dos grandes defensores da aprendizagem cooperativa, pois 

entendia que esta forma de aprendizagem podia alterar as normas da cultura dos 

alunos. (1983, citado por Moll, 1996, p. 164). 

Segundo Johnson & Johnson (2006) a aprendizagem cooperativa baseia-se em três 

pressupostos, nomeadamente: a aprendizagem é mais eficiente quando existe 

envolvimento pessoal na experiência; o conhecimento tem de ser descoberto para ser 

significativo e produzir consequências no nosso comportamento; e o empenho na 

aprendizagem é maior quando temos liberdade de estabelecer os nossos próprios 

objetivos. 

Relativamente aos efeitos da aprendizagem cooperativa, Sharan (1990) desenvolveu 

uma abordagem específica e investigou os seus benefícios ao nível da melhoria das 

relações sociais. Os estudos de Sharan (1990) provaram que os métodos de ensino 

influenciavam o comportamento cooperativo e competitivo dos alunos. De acordo com 

este autor, a aprendizagem cooperativa gerou mais comportamento cooperativo e 

menos comportamento competitivo. 

A aprendizagem cooperativa também vai surtir efeitos em relação à tolerância da 

diversidade. Diversos estudos apontam ser benéfico a integração em salas de aula 

regulares, crianças e jovens com incapacidades ou dificuldades. Segundo Johnson & 

Johnson (2006), a interação gerada na realização de trabalhos de grupo ajuda de forma 

significativa a superação de problemas e dificuldades de alunos com necessidades 
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educativas especiais integrados em turmas regulares. Para os alunos sem quaisquer 

necessidades, a aprendizagem cooperativa também revelou ser mais eficaz do que a 

aprendizagem individualista. Segundo estes autores, as tarefas competitivas e 

individuais não encorajam as interações entre alunos com culturas e condições sociais 

diferentes (2006).  

Além de promover o comportamento cooperativo e desenvolver relações entre os 

alunos, este método de aprendizagem fomenta o processo de aprendizagem e o 

desempenho escolar. Segundo Slavin (1985), os alunos que realizam trabalho 

cooperativo tem um aproveitamento significativamente melhor do que os que 

trabalham individualmente. Além disso, o aluno para trabalhar cooperativamente tem 

de estar motivado, tem de existir alguma compensação, bem como assentimento e 

ligação individual ao objetivo do grupo (Slavin, citado.por Moll, 1996).  

 

 

1.2.2 Aprendizagem através de projetos 

 

O conceito de projeto envolve a antecipação de algo pretendido que ainda não se 

realizou. A ideia de projeto é própria da atividade humana, pensar numa realidade que 

ainda não aconteceu e que ambiciona (Barbier, citado por Machado, 2000). Barbier 

salienta que o projeto não é uma simples representação de uma ideia, mas uma ideia a 

transformar-se em acção, que requer flexibilidade para reformular metas à medida que 

as ações projetadas evidenciam novos problemas e dúvidas (citado por Machado, 

2000). 

Um dos pressupostos do projeto é que não se pode desenvolver um trabalho de 

outros, isto é, os alunos precisam de desenvolver os seus próprios projetos (Prado, 

citado por Almeida e Moran, 2005). No ensino através de projetos, o aluno aprende no 

processo de produzir, colocar dúvidas, pesquisar e criar relações que incentivem novas 

descobertas, compreensões e reconstruções de conhecimento (Almeida e Moran, 2005, 

p. 13). Neste sentido, o ensino não se baseia apenas na transmissão de conhecimentos, 

mas na criação de situações de aprendizagem que incidem nas relações estabelecidas 

nesse processo. Ao professor cabe o papel de realizar mediações para que o aluno 

encontre sentido no que está a aprender a partir das relações criadas nessas situações.  
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Na mediação pedagógica é fundamental acompanhar o processo de aprendizagem 

do aluno, para Prado isto significa que é necessário “entender o seu caminho, o seu 

universo cognitivo e afectivo, bem como a sua cultura, história e contexto de vida.” 

(citado por Almeida e Moran, 2005, p. 13). Reforçando que é fundamental o professor 

garanta que os conceitos utilizados na realização do projeto sejam compreendidos, 

sistematizados e formalizados pelo aluno. Outro aspecto importante é propiciar a 

criação de relações interpessoais entre alunos e respectivas dinâmicas sociais, valores e 

crenças próprios do contexto em que vivem (Almeida e Moran, 2005). 

Neste modelo de aprendizagem é necessário o aluno aprender a selecionar 

informação significativa, tomar decisões, trabalhar em grupo, gerir o confronto de 

ideias, de forma a desenvolver competências interpessoais e aprender 

colaborativamente com os seus pares. Segundo Prado, a pedagogia por projetos deve 

permitir que o aluno aprenda na prática e se reconheça no que produz, proporcionando 

a contextualização de conceitos já adquiridos e a descoberta de outros, no 

desenvolvimento do trabalho (Almeida e Moran, 2005). 

Hernández indica que o trabalho por projeto não deve ser visto como uma opção 

puramente metodológica, mas sim como forma de repensar a função da escola (1998, 

p. 49). Sublinhando o facto de que é redutor conhecer apenas os procedimentos e 

métodos para desenvolver projetos, pois não existe um modelo ideal que preencha a 

complexidade que envolve a realidade do contexto escolar.  

O trabalho por projetos desenvolve-se para produzir algo novo, procurando 

solucionar problemas reais ou questões. (Machado, 2000, p. 7). Mas para isso é 

fundamental repensar as potencialidades da aprendizagem, para que se desenvolva 

temáticas significativas para os alunos, realçando a importância da integração dos 

recursos tecnológicos (Machado, 2000). 

 

 

1.3 Motivação no processo ensino-aprendizagem 

 

Este ponto vai ser dedicado ao papel da motivação na aprendizagem em contexto 

escolar. É importante compreender quais são os fatores motivacionais e o que 

influencia o seu desenvolvimento, com o objetivo de criar estratégias susceptíveis de 

alterar os comportamentos dos alunos. Esta é uma temática fulcral por ser um elemento 
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passível de ser alvitrado, apreendido e construído de forma a melhorar o processo 

ensino-aprendizagem.  

Segundo Anita Woolfolk & Lorraine McCune (1983), a motivação é definida como 

algo que ativa e orienta o comportamento, não existindo pessoas não motivadas, mas 

sim, motivações diversas e complexas. A motivação é essencial para iniciar qualquer 

ação, mantê-la ou concluí-la, inibindo ou estimulando as aprendizagens. De acordo 

com Fontaine (2005) a motivação é o que confere sentido à experiência e faz os 

indivíduos agirem em direção a determinadas atividades e tarefas.  

Fontaine realça o facto de a maioria dos alunos ter capacidades intelectuais para 

aprender, salientando que o insucesso e o abandono escolar estão muitas vezes 

relacionados com falta de motivação ou interesse (2005, p.7). Segundo este autor a 

qualidade das aprendizagens não depende exclusivamente das capacidades intelectuais, 

mas também da forma como nos relacionamos com os estímulos e as dificuldades 

existentes no processo de aprendizagem e as diferenças de investimento em atividades 

escolares, relacionadas com fatores motivacionais (2005, p. 11). 

A motivação tem um papel fundamental nos processos de aprendizagem e no 

sucesso dos alunos. O envolvimento dos alunos varia em função de vários fatores, 

muitos relacionados com a motivação. Vygotsky salientou a importância do papel da 

motivação na relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento. No seu entender, não 

se pode ignorar o que realmente incentiva a criança (citado por Moll, 1996, p. 76). 

Para Dewey o “interesse” pelas matérias é a única garantia da atenção do aluno e 

dessa forma, ele procurará compreender e assimilar os conteúdos. Se um aluno estiver 

a realizar uma tarefa forçado o que acontece é que à medida que diminui a pressão 

externa, a sua atenção vai-se dispersar para aquilo que realmente lhe interessa. 

Segundo Dewey, psicologicamente é “impossível desenvolver qualquer atividade sem 

que algum interesse esteja presente” (1959, p. 84). O aluno tem de percepcionar a 

relação existente entre o seu universo pessoal e os conteúdos educativos, só dessa 

forma tem motivos para se esforçar, pois se não tiver motivos não pode ter desejo ou 

intenção de aprender, e consequentemente não pode assimilar ativamente as matérias 

(Dewey, 1959, p. 40).  

De acordo com Gutiérrez (1986), a motivação permite compreender, prognosticar e 

orientar a conduta do aluno em contexto escolar. Os êxitos e os fracassos estão 

intrinsecamente relacionados com a motivação, a qual denota geralmente fatores que 

conduzem a pessoa a agir em determinada direção.  
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A motivação, nos contextos de aprendizagem, pode ser compreendida por meio dos 

comportamentos observáveis dos alunos, os quais incluem o empenho com que 

realizam determinada tarefa, a persistência e verbalizações (Printrich, 2003).  

Contudo, os materiais didáticos por melhores que sejam tornam-se inúteis se os 

alunos não estiverem interessados neles e as estratégias de aprendizagem só 

funcionaram se os alunos estiverem motivados para elas. Nesse caso tem de se ter em 

conta as características individuais dos alunos e a multiplicidade de estilos 

motivacionais existentes na turma, adaptando os procedimentos didáticos à realidade 

concreta.  

 

 

1.3.1 Teorias da motivação e implicações no ensino 

 

As atuais teorias sobre a motivação delineiam diretrizes para alcançar o 

envolvimento dos alunos. Torna-se, por isso, pertinente analisar algumas delas de 

forma a encontrar orientações para a prática educativa. Este ponto incidirá sobre 

diversas teorias que ajudam a explicar a motivação humana, nomeadamente as que 

versam a compreensão do comportamento em situações ou desempenho escolares.  

Os diversos estudos realizados neste âmbito distinguem dois tipos primordiais de 

motivação, a extrínseca e a intrínseca, ambos importantes em contexto escolar. De 

acordo com Woolfolk & McCune (1983), a motivação extrínseca é determinada por 

acontecimentos externos ao individuo ou satisfações exteriores. Tapia (1997) afirma 

que a motivação extrínseca está relacionada com “metas externas”, isto é, com 

situações em que o comportamento se efetua com o objetivo de alcançar uma 

recompensa ou evitar uma punição. Este tipo de motivação é caraterizado pelo trabalho 

individual direcionado para recompensas exteriores à atividade.  

Contrariamente, a motivação intrínseca é determinada por causas internas, tais como 

a satisfação de aprendizagem ou de realização pessoal, essencial para o processo de 

aprendizagem significativa (Tapias, 1997). É a motivação intrínseca que se coaduna 

com o envolvimento continuado com o estudo, a aprendizagem e a escola. E é 

composta por vários fatores: expectativas; intenções; previsões e auto-avaliações 

(Bandura, 1977, citado por Woolfolk & McCune, 1983). 

Segundo Jerome Bruner, a aprendizagem será mais duradoura quando é sustentada 

pela motivação intrínseca do que quando é impulsionada pelo impulso transitório dos 
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reforços externos. Contudo, Bruner admite que a motivação extrínseca pode ser 

necessária para obrigar o aluno a iniciar certas atividades ou para começar e ativar o 

processo de aprendizagem (citado por Sprinthall & Sprinthall, 1993, p. 508). 

Na teoria do ensino, a necessidade de motivação foi por muito tempo esquecida ou 

negada. Acreditava-se que pura força de vontade, esforço arbitrário, era somente o que 

se precisava, isto é, apelava-se a fontes extrínsecas de motivação, que são ineficazes 

em determinados alunos. Esses motivos terão de existir na pessoa, partindo das 

capacidades ativas do aluno, da utilidade da nova matéria ou das novas competências 

que estejam a ser aprendidas (Arends, p. 137). 

De acordo com a visão comportamental, o âmbito da motivação assenta em 

princípios que corroboram que o comportamento se inicia através de estímulos internos 

e externos, ou seja, um individuo perante determinada ação vai agir de acordo com 

esses estímulos que variam de pessoa para pessoa (Woolfolk & McCune, 1983, p. 3). 

Neste sentido compreende-se a complexidade de um grupo turma, formado por pessoas 

com estímulos internos distintos, e que, presumivelmente irão reagir de forma diferente 

aos estímulos externos.  

Uma das teorias relevantes neste âmbito é a Teoria do reforço, que distinguia a 

centralidade de fatores externos para direccionar comportamentos e enfatizar a 

importância dos reforçadores. Arends descreve os reforçadores como estímulos que 

“aumentam a probabilidade de comportamentos específicos” (2008, p. 139). O 

reforçador positivo atua como uma recompensa e o reforçador negativo é um estímulo 

que é eliminado após um determinado comportamento, que têm como objetivo a 

repetição do comportamento desejado. Durante muito tempo a teoria do reforço foi 

adoptada pelos professores e ainda hoje muitas das metodologias utilizadas resultam 

destas concepções. Temos como exemplo as classificações e determinados privilégios 

ou perda destes, como incentivos ou desencorajadores de ações.  

Em 1943, Abraham Maslow propõe a teoria da hierarquia das necessidades, 

alegando que as pessoas são motivadas a agir para satisfazer necessidades inatas e 

pressões intrínsecas, e não derivadas de fatores extrínsecos ou punições. Estas 

necessidades, divididas em sete níveis, abrangem desde as necessidades em satisfazer 

as carências fisiológicas básicas até às necessidades mais complexas, que 

correspondem às de crescimento enquanto seres humanos. No topo da pirâmide estão 

as necessidades de realização pessoal, que incluem a solução de problemas, 

espontaneidade, aceitação de factos, moralidade, criatividade, entre outros. No 
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entender de Maslow (1954) as necessidades de nível inferior precisam de estar saciadas 

para que os indivíduos se esforcem para alcançar as dos níveis mais elevados. 

Segundo a teoria da motivação de David McClelland e John Atkinson, o ser humano 

tem a necessidade de se relacionar em grupos, ou seja, de algum modo aceitar as ideias 

e regras dos outros (Woolfolk & McCune, 1983). Segundo Arends, os indivíduos são 

motivados para agir e investir energia na prossecução de três fins: sucesso, 

relacionamento e influência. Os sentimentos de autoestima estão relacionados com o 

que os alunos sentem em relação a estes objetivos e quando ocorre frustração pelas 

atividades escolares, os alunos ficam menos envolvidos na aprendizagem (2008, p. 

141). Outro exemplo desta perspetiva é a teoria de DeCharms (1976) que defendia que 

as tarefas escolares submetidas por fatores externos faziam com que diminuísse a 

motivação interna e a autonomia (citado por Arends, 2008). 

De acordo com estes pressupostos está o trabalho desenvolvido por 

Csikszentmihalyi (2002), que estudou situações em que o individuo experiencia um 

envolvimento e concentração absoluta em determinada tarefa, e em que tem o 

completo controlo das suas ações. O autor denominou estes estados de satisfação plena 

como “estados de fluxo”, em que a participação é sustentada por motivações 

intrínsecas e não por fatores extrínsecos. De acordo com este autor, os principais 

obstáculos à aprendizagem dos alunos não resultam das suas capacidades cognitivas, 

mas da forma como está estruturado o ensino e as experiências de aprendizagem, que 

inibem a motivação intrínseca e os estados de fluxo. A importância que é dada às 

regras, avaliação e recompensas, tal como as classificações, extingue as experiências e 

estados de fluxo. Também os currículos e aulas uniformizadas, que mantêm os alunos 

com papéis passivos, inibem o envolvimento e satisfação (Csikszentmihalyi, 2002). 

Uma outra perspetiva sobre a motivação humana é a das teorias cognitivas, segundo 

Woolfolk & McCune (1983) a visão cognitiva advoga que as pessoas não respondem 

automaticamente a ocorrências externas ou a condições físicas, isto é, fazem escolhas, 

tomam decisões, delineiam planos segundo os seus interesses e avaliam a 

probabilidade de êxito ou fracasso consoante os objetivos traçados. De acordo com esta 

perspetiva, a influência destes fatores internos pode levar os alunos a responder a 

interesses tendo em conta as suas expectativas, a sua experiência, intenções e auto-

avaliações.  

De acordo com esta visão cognitiva, Weiner desenvolveu a teoria da atribuição, que 

procura analisar de que forma as pessoas atribuem ou explicam o comportamento 
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humano. De acordo com esta teoria, o principal determinante da motivação para o 

sucesso baseia-se no modo como os indivíduos interpretam e percepcionam as causas 

dos sucessos e fracassos, mais do que necessidades inatas ou experiências precoces 

inalteráveis (Arends, 2008). Dessa forma, a localização da atribuição do 

comportamento do aluno pode ser interna ou externa, de acordo com a capacidade, o 

esforço, a sorte e a dificuldade da tarefa de aprendizagem. Segundo Arends, os alunos 

motivados “têm tendência a associar os seus sucessos às suas capacidades, e os seus 

fracassos à falta de esforço” (2008, p. 142), enquanto os alunos desmotivados para o 

desempenho “tendem a atribuir os seus sucessos à sorte e as suas falhas à falta de 

capacidade” (2008, p. 142).  

E por fim, uma outra teoria sobre a motivação relevante para o ensino é a teoria da 

aprendizagem social, desenvolvida por Albert Bandura (1977), apresenta algumas 

analogias com as teorias do reforço e da atribuição. Exprime-se na capacidade de 

reproduzir um comportamento observado, em que a aprendizagem não se realiza 

exclusivamente por mecanismos reflexos, mas pela imitação, observação e reprodução 

de comportamentos sociais. Segundo esta teoria a motivação é o produto das 

“expectativas de um indivíduo sobre as suas probabilidades de alcançar um 

determinado objectivo, e o grau de valor ou satisfação que irá obter para se alcançar 

esse objectivo” (Bandura, 1977, citado por Arends, 2008, p.235).  

Se um aluno trabalhar num projeto que acredite que lhe trará contrapartidas, terá 

expectativas elevadas e a recompensa será de alto valor, logo a motivação para 

desenvolver esse trabalho e a persistência em concluir os objetivos, serão elevadas. Por 

outro lado, se a expectativa de sucesso e o valor da recompensa forem reduzidos, então 

o grau de motivação também o será (Arends, 2008). É, por isso, fundamental criar 

projetos e tarefas que os alunos valorizem e para as quais estejam motivados, para 

aumentar as hipóteses de sucesso. A teoria da aprendizagem social sublinha que os 

alunos valorizam objetivos claros, específicos e realizáveis num curto período de 

tempo (Woolfolk & McCune, 1983). Segundo esta teoria é aconselhável realizar 

tarefas que não sejam demasiado longas, privilegiando trabalhos e projetos mais breves 

e precisos.  

A teoria de Bruner teve como um dos princípios fundamentais a motivação. Nos 

seus princípios está implícita a convicção de que todas as crianças possuem vontade 

para aprender inerente, embora esteja presente a questão do reforço (Sprinthall & 

Sprinthall, p. 239). Embora o reforço (motivação extrínseca) seja importante para 
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iniciar determinadas ações, Bruner afirma que só através da motivação intrínseca é que 

se mantém a vontade para aprender. De acordo com este autor, as motivações 

intrínsecas são auto-suficientes enquanto compensação para o indivíduo (Sprinthall & 

Sprinthall). 

 

 

1.3.2 Estratégias para estimular a motivação 

 

É de estrema importância desenvolver estratégias para alterar comportamentos e 

motivar os alunos. Nesse sentido, inicialmente é necessário avaliar as causas que 

influenciam a motivação. Arends aponta como fatores motivacionais: as expectativas 

do professor; os centros de autoridade; o professor e o grupo de iguais; interesses e 

motivação do aluno (2008, p. 349). Para Fontaine é necessário estudar os fatores e 

desenvolver e aplicar estratégias susceptíveis de desenvolver a vontade de aprender dos 

alunos, avaliando a sua eficácia e adaptá-las de acordo com a individualidade dos 

alunos (2005, p. 8). 

Um estudo realizado por Dolezal et al. (2003) teve como objetivo conhecer as 

metodologias de ensino aplicadas pelos professores de forma a motivar os alunos, 

tendo sido descobertas diferenças significativas relativamente ao envolvimento escolar 

dos alunos. Nas aulas em que o envolvimento dos alunos foi baixo concluiu-se que os 

docentes não utilizavam práticas de motivação e que aplicavam muitas tarefas fáceis, 

concluídas num curto período de tempo. Pelo contrário, as aulas em que o 

envolvimento dos alunos foi elevado os professores desenvolviam muitas estratégias 

potencialmente motivadoras e tarefas cognitivamente desafiadoras. De acordo com este 

estudo existem métodos que potenciam e outros que prejudicam a motivação. Entre os 

métodos que prejudicam a motivação destacam-se: a falta de monitorização do trabalho 

dos alunos e apoio ineficaz; ritmo de trabalho lento; o encorajamento da 

competitividade; desenvolvimento de tarefas de baixa dificuldade; ter uma planificação 

pobre; métodos de ensino obsoletos; mau ambiente na sala de aula e falhas nas relações 

afectivas; má gestão dos trabalhos e da sala de aula; usar avisos e punições com 

conhecimento da turma. Em contrapartida foram assinalados métodos que potenciam a 

motivação entre eles evidenciam-se o ter objectivos e expectativas compreensíveis, a 

utilização da aprendizagem cooperativa e o desenvolvimento de tarefas estimulantes e 

elaboradas. Além disso, é fundamental o professor criar um ambiente positivo na sala 
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de aula, supervisionar o trabalho dos alunos, responsabiliza-los, mas ao mesmo tempo 

encorajá-los de forma positiva e valorizá-los. Deve também ensinar estratégias de 

aprendizagem e estimular o pensamento cognitivo.  

Segundo Dolezal et al. a conclusão principal deste estudo “é que os professores 

envolventes fazem muito para motivar os seus alunos, utilizando vários mecanismos 

para aumentar a motivação” (trad. livre, 2003, p. 255). As estratégias utilizadas 

passavam pelo desenvolvimento de metodologias e técnicas motivacionais positivas, 

entre elas o incentivo aos alunos para “assumir riscos, pensar e refletir profundamente, 

e desafiar as suas capacidades” (trad. livre, Dolezal, 2003, p. 251). O trabalho 

desenvolvido por estes docentes estava bem planificado e organizado e os projetos 

realizados por estes alunos mostravam elevados níveis de desempenho.  

Baseando-se nas teorias da motivação, Arends (2008) indica várias estratégias para 

motivar os alunos a se envolverem em atividades de aprendizagem significativas. 

Realça a importância de transformar as salas de aula em comunidades de aprendizagem 

produtivas, tendo em consideração as características dos alunos. Segundo ele o sucesso 

da aprendizagem “depende da utilização de estratégias motivadoras.” (2008, p. 152). 

Uma das estratégias que este autor aponta é o professor acreditar nas capacidades dos 

alunos e ter em consideração os fatores alteráveis, respeitando as origens sociais e 

psicológicas individuais. Destaca que se deve evitar exagerar na motivação extrínseca, 

principalmente a oferta de recompensas (ex. boas notas; elogios) ou punições (ex. más 

notas; castigos) para obter os comportamentos pretendidos, de forma a não diminuir a 

motivação intrínseca. Realça a importância da motivação intrínseca que parta dos 

interesses e da curiosidade dos alunos. Como método de ensino estimulador, Arends dá 

como exemplo o trabalho em grupo, criando situações de aprendizagem em ambientes 

agradáveis e estáveis (2008, p. 156).  

Segundo Arends, os professores devem aplicar um ensino estruturado para alcançar 

a “experiência de fluir”, com atividades de aprendizagem que realcem os valores 

intrínsecos, de forma a envolver os alunos plenamente. Estas atividades devem 

corresponder ao nível de capacidade do aluno, sem frustrar os alunos. Os objetivos 

devem ser claros e inequívocos para que haja um envolvimento e empenhamento 

continuado. 

Uma outra estratégia de motivação importante apontada por Arends é o feedback 

sobre o desempenho que o professor vai facultando aos alunos. Esta informação pode 

gerar motivação intrínseca ou proporcionar aos alunos o saber que necessitam para 
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melhorar o seu desempenho. Esta informação deverá ser imediata e específica, e sem 

fazer juízos ou julgamentos, encorajando as atribuições internas, tal como o esforço.  

Além disso, o professor deve tentar responder às necessidades dos alunos, pois estes 

investem energia na procura do sucesso, relacionamentos e influência, mas também na 

satisfação das suas necessidades de escolha e de autodeterminação. Tudo isto tem 

influência no tipo de esforço que os alunos aplicam nas tarefas de aprendizagem.  

De acordo com a teoria de aprendizagem social, é importante ter em consideração a 

estrutura e desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e a dificuldade das tarefas 

de ensino. Segundo Arends, “os alunos são motivados a persistir durante mais tempo 

quando tentam atingir objetivos desafiantes, mas que sejam realistas e atingíveis” 

(2008, p. 161), nesse sentido, as tarefas não podem ser demasiadamente fáceis nem 

difíceis. É essencial adequar o grau de dificuldade das tarefas de aprendizagem, 

consoante os alunos em questão, proporcionando apoio individualizado e assistência 

aos alunos com mais dificuldade.  

Para lidar com a complexidade gerada pela grande diversidade de alunos existentes 

nas escolas atuais, Arends aponta como solução os alunos trabalharem 

cooperativamente “em tarefas e problemas motivadores, fazendo contribuições de 

acordo com os seus conhecimentos, interesses e capacidades” (2008, p. 161). 

Por fim, Arends destaca que um ambiente positivo leva à melhoria da motivação e 

dos resultados dos alunos. Neste sentido é fundamental ter em consideração, além das 

necessidades escolares, as necessidades sociais e emocionais dos alunos enquanto 

grupo. A turma é uma identidade que se desenvolve enquanto conjunto e que tem as 

suas necessidades.  

 

 

1.4 As tecnologias aplicadas ao ensino 

 

Atualmente deparamo-nos com mudanças na sociedade e nos sistemas de ensino. 

Estas mudanças devem-se, em parte, à evolução dos meios tecnológicos de informação 

e comunicação que permitem o aumento no acesso à informação. A tendência desta 

sociedade atual encaminha-se para o protagonismo da linguagem audiovisual, 

multimédia e informática. No que diz respeito à educação, as TIC pretendem 

“potenciar uma aprendizagem inovadora mediante os novos ambientes, de igual modo 

que capacitam o aluno para utilizá-las de maneira crítica” (Rodríguez, 2006, p. 63). 
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No entender de Marc Prensky aconteceram grandes mudanças devido à “chegada e 

a rápida difusão da tecnologia digital nas últimas décadas do século XX” (trad. livre, 

2001, p. 1). Este autor indica a necessidade de criar metodologias de ensino que vão ao 

encontro destes novos alunos que nasceram e cresceram com esta nova tecnologia, “Os 

alunos de hoje não são os mesmos para os quais o nosso sistema educacional foi 

criado” (trad. livre, Prensky, 2001, p. 1). 

Em 2009, a OCDE publica um estudo sobre a avaliação dos efeitos das TIC na 

Educação, “Assessing the Effects of ICT in Education: Indicators, Criteria and 

Benchmarks for International Comparisons”, com o objectivo de apoiar a definição de 

metodologias, de promover a identificação de indicadores e de fontes de informação, e 

de suprimir lacunas em áreas onde a investigação se mostra necessária. Neste vasto 

estudo as evidências sugerem que o impacto das TIC nas escolas pode aumentar o 

efeito de outras ações, como por exemplo, a melhoria do ensino e autonomia das 

escolas, redução do insucesso e o abandono escolar, ganhos de eficácia nas 

aprendizagens e desenvolvimento de competências (OCDE, 2009). 

Em Portugal têm-se procurado implementar as tecnologias digitais no ensino. Um 

dos exemplos colocados em prática é o Plano Tecnológico da Educação (PTE), 

aprovado a 18 de Setembro de 2007, definiu a estratégia do Governo para a 

modernização tecnológica do ensino com um conjunto estruturado de projectos, cuja 

execução tem vindo a ser implementada pelo Ministério da Educação. 

Consequentemente, em 2008, foi realizado um estudo de diagnóstico sobre a 

modernização tecnológica do ensino em Portugal, pelo Gabinete de Estatística e 

Planeamento da Educação (GEPE), do Ministério da Educação. Este estudo é um 

importante retrato da realidade tecnológica nas escolas portuguesas e constituiu uma 

ferramenta de trabalho fundamental para preparar a implementação de projectos do 

PTE. No que respeita aos principais indicadores de modernização tecnológica, Portugal 

apresenta nos últimos anos uma evolução muito significativa, observando-se, no 

entanto, ainda um atraso face à média europeia. Este estudo aponta que o acesso para a 

sociedade da informação e do conhecimento implica a mudança dos métodos 

tradicionais de ensino e de aprendizagem, para qual é fundamental existir ferramentas, 

materiais pedagógicos e conteúdos adequados. Em relação aos alunos, é fundamental 

acelerar a educação neste âmbito, através do contacto com as ferramentas básicas das 

TIC e assegurando que a utilização não está limitada a disciplinas específicas, mas que 
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faz parte do quotidiano da escola e das metodologias de aprendizagem de todas as 

disciplinas (GEPE, 2008). 

Thomas Maldonado (2007) investigou os impactos das tecnologias da informação e 

comunicação na sociedade, no conhecimento, na cultura e na educação. Este autor 

considera que as tecnologias influenciam na aquisição e transmissão de conhecimentos, 

na estrutura dos processos de ensino-aprendizagem, bem como, na linguagem, na 

percepção audiovisual e nas capacidades intelectuais. Realça as enormes possibilidades 

que as tecnologias acarretam, mas destaca que existe um abismo entre o 

desenvolvimento alcançado pelos meios tecnológicos e a forma como estes são 

utilizados no contexto da prática educativa.  

 

 

1.4.1 As tecnologias na educação artística  

 

A utilização de dispositivos tecnológicos digitais pode constituir uma ferramenta 

para facilitar o processo ensino-aprendizagem. A incorporação do uso desses 

mecanismos no processo de ensino traz amplos benefícios. De acordo com Rodríguez 

“as TIC aplicadas ao ensino preparam cidadãos para aprender na contemporaneidade” 

(trad. livre, 2006, p. 64), realçando que as TIC podem “ser boas aliadas para melhorar 

a humanidade, possibilitando soluções a problemáticas sociais e económicas, e também 

de índole educativa” (trad. livre, Rodríguez, 2006, p. 58). O êxito e o fracasso da sua 

implementação passam pela forma de funcionamento e aplicação no contexto 

educativo. 

As TIC permitem a diversificação de metodologias, estratégias e processos no 

desenvolvimento de atividades que de outra forma não se poderiam desenvolver. 

Fornecem novas possibilidades, em que os alunos passam a ter papeis mais ativos no 

processo ensino-aprendizagem, e pode realizar as tarefas de forma mais autónoma. Os 

problemas com que se depara ao longo do processo obrigam mais a pensar e menos a 

memorizar. Segundo Rodríguez, as tecnologias aplicadas à educação “não devem ser 

apenas meros instrumentos tecnológicos, mas sim, facilitadoras da responsabilidade e 

um incentivo à realização das tarefas do aluno” (2006, p. 58). 

De acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico (2001), as competências 

essenciais na Educação Artística remetem para a utilização das TIC nas práticas 

educativas. Ao longo da educação básica, o aluno deve ter possibilidade de vivenciar 
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aprendizagens diversificadas, conducentes ao desenvolvimento das competências 

artísticas e, simultaneamente, ao fortalecimento da sua identidade pessoal e social. 

Estas experiências de aprendizagem devem passar pela utilização das TIC, criando 

possibilidades de trabalho com diferentes programas e materiais informáticos, assim 

como recursos da Internet (Portugal, Ministério da Educação, 2001, p. 150-151). 

O aluno deverá adquirir competências específicas em Artes Visuais, que se 

articulam em três eixos estruturantes: fruição-contemplação; produção-criação; e 

reflexão-interpretação. No âmbito da produção-criação deverá aprender a usar 

diferentes tecnologias da imagem na prática artística e realização plástica. A utilização 

dos diferentes meios de expressão deve ser implementada em função das competências 

e dos projectos pedagógicos das escolas. E propõe como áreas principais: o desenho; as 

explorações plásticas bidimensionais e tridimensionais e as tecnologias da imagem 

(Portugal, Ministério da Educação, 2001, p. 157). 

De acordo com estas premissas os exercícios da expressão plástica devem englobar 

a experimentação de diversas tecnologias, de forma a proporcionar ao aluno o domínio 

de materiais e instrumentos adequados às suas necessidades. O aluno deve ter a 

possibilidade de experimentar meios expressivos, ligados aos diversos processos 

tecnológicos, individualmente ou integrados e ser capaz de os utilizar de forma criativa 

e funcional. O aluno deve proceder, mediante orientação do professor, a análises 

formais e críticas e ao desenvolvimento de projectos, tendo como referência imagens, 

filmes ou produtos gráficos realizados através das diversas tecnologias (Portugal, 

Ministério da Educação, 2001, p. 163). 

Estas questões levam a que se reflita sobre a importância de propostas didático-

pedagógicas que explorem as potencialidades dos meios tecnológicos para a realização 

de uma aprendizagem significativa e contextualizada.  

 

 

1.4.2 A tecnologia como ferramenta de aprendizagem e motivação 

 

As tecnologias atuais têm enorme potencial para influenciar de forma positiva a 

aprendizagem dos alunos. Mercado remete-nos para um novo paradigma que exige a 

utilização de ambientes apropriados para aprendizagem, com recursos para 

experiências variadas e utilizando as TIC (2000). 
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De acordo com Vygotsky (1978), a tecnologia apoia e expande as ligações 

socioculturais que nos ajudam a criar a nossa identidade intelectual e fornece um 

conjunto de ferramentas eficazes para a aprendizagem, habilitando os alunos a 

desenvolver capacidades interpessoais e intelectuais. São estas que permitem a criação, 

colaboração e comunicação de ideias e produtos (citado por Moll, 1996). 

David Tyack e Larry Cuban (2000) afirmaram que não deveríamos esperar uma 

revolução educacional com base na tecnologia. Em vez disso, estes autores defendem 

que as tecnologias podem ser ferramentas de ensino e de aprendizagem bastante úteis, 

quando utilizadas por professores que sabem como integrá-las de forma apropriada na 

sua interação diária com os alunos. Seguindo a mesma premissa, Mercado afirma que 

“As novas tecnologias, por si só, não são veículos para a aquisição de conhecimento, 

capacidades e atitudes” pois necessitam de estar integradas em ambientes de ensino-

aprendizagem, permitindo ao aluno realizar os processos de aprendizagem necessários 

para atingir os objetivos educacionais pretendidos (2002). 

Uma investigação, publicada em 1991 pela Apple Classrooms of Tomorrow, 

procurou explorar e demonstrar a importância da tecnologia no ensino e na 

aprendizagem dos alunos. Este estudo procurou demonstrar que a tecnologia deve ser 

usada como ferramenta na construção do conhecimento, numa abordagem 

construtivista da aprendizagem. Os investigadores acreditam que a tecnologia é parte 

necessária e catalisadora para reestruturar os sistema de ensino. Este estudo comprovou 

que os alunos revelavam mais interesse nas aulas em que a tecnologia era largamente 

utilizada e também trabalhavam mais vezes em conjunto. Estes alunos superaram as 

expectativas dos professores em diversos trabalhos e acabaram por prolongar a 

realização das tarefas extra aula. Com a implementação da tecnologia e das estratégias 

desenvolvidas os professores, observou-se que os “estudantes impopulares ganharam a 

aprovação dos colegas e os alunos desmotivados ficaram a trabalhar no intervalo das 

aulas” (trad. livre, 1991, p. 6). E conclui-se que os professores tiveram sucesso nas 

novas técnicas que utilizaram na sala de aula e reconhecem o valor das estratégias 

implementadas, tais como, o trabalho em grupo.  

Segundo a Association for Educational Communications and Technology (1996), a 

utilização da "tecnologia educacional é um processo complexo e integrado”, que 

envolve diversos fatores, procedimentos, dispositivos e organização para analisar 

problemas, implementar a avaliação e a gestão de soluções para esses problemas, em 

situações nas quais a aprendizagem é intencional e controlada (1996, p. 4).  
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Em 1998, Riel e Fulton, publicaram um artigo que destaca como estratégias eficazes 

para as reformas no ensino, as comunidades de aprendizagem, que envolvam toda a 

comunidade escolar. Afirmam que a tecnologia desempenha um papel importante na 

concretização destas comunidades, potenciando a nossa capacidade de trabalhar e 

aprender com os outros. Riel e Fulton demonstraram nos seus estudos que as 

tecnologias podem melhorar o ensino centrado no professor, bem como nos métodos 

centrados nos alunos.  

Para Jonassen (1996) e Means (2000) sublinham a necessidade de se promoverem 

alterações profundas no sistema de ensino. Segundo eles as perspectivas mais 

tradicionais sobre o ensino, onde o importante é adquirir e assimilar nova informação, 

em contextos com estruturas de recompensa competitivas e ensino orientado para toda 

a turma, encontram poucas vantagens na utilização da tecnologia mais recente. De 

acordo com Jonassen e Means, a utilização de ferramentas tecnológicas, que são 

interativas e construtivistas, funcionam melhor em contextos de trabalho cooperativo 

entre os alunos, em que o professor tenha o papel de facilitador das aprendizagens 

(citado em Education Encyclopedia - StateUniversity, 2013).  

Utilizar a tecnologia nas salas de aula pode ser um forte factor motivacional. Arends 

afirma que a maioria dos professores que utiliza os computadores e as tecnologias nas 

salas de aula “relatam os fortes factores de motivação que estes podem constituir” 

(2008, p. 145). Segundo ele as tecnologias digitais terão um impacto significativo nos 

sistemas de ensino, não só porque passaram a ter um papel relevante em aspetos do 

quotidiano, mas também “porque oferecem importantes vantagens sobre outras 

ferramentas educacionais” (Arends, 2008, p. 18-19).  

Segundo Arends (2008), a tecnologia é um veículo para melhorar a aprendizagem 

cooperativa entre os alunos. Embora alguns defendam que a tecnologia isole os alunos, 

de acordo com este autor, cabe ao professor assumir controlo da situação e desenvolver 

tarefas de aprendizagem que promovam a interação. As aulas que integrem a 

tecnologia têm de ser estruturadas para a interdependência de tarefas. Arends afirma 

que “as tecnologias podem também vir a ser o combustível que alimenta as reformas 

escolares” (2008, p. 361). Contudo é importante as escolas investirem não só em 

equipamento tecnológico, mas na formação dos professores, pois é necessário que os 

professores tenham competências e se mantenham atualizados relativamente aos 

desenvolvimentos tecnológicos e às suas potencialidades, para que acompanhem os 
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alunos da era da informação. Segundo Arends, a integração das tecnologias no ensino 

melhora a aprendizagem efetiva por parte dos alunos (2008, p. 18).  

De acordo com Rodríguez, as tecnologias contribuem para o desenvolvimento de 

determinadas competências, entre elas: desenvolvimento do pensamento crítico, com a 

pertinente capacidade de análise que nos possibilita distinguir os resultados das 

consequências; adaptação a situações e contextos novos; aumento das capacidades 

comunicativas e de ensino-aprendizagem; estímulo para o trabalho em grupo, 

desenvolvendo o sentido de responsabilidade e o compromisso; impulsiona a iniciativa, 

curiosidade e a criatividade, assim como a abertura cultural juntamente com a 

responsabilidade social e educativa (2006, p. 59). 

 
 

1.4.3 O papel da tecnologia no desenvolvimento de projetos  

 

Estamos perante um novo paradigma que exige alterações na forma de pensar e de 

agir para conseguirmos lidar com a rapidez e abrangência do desenvolvimento 

tecnológico. Segundo Prado, dirigimo-nos rapidamente para um mundo onde impera o 

visual e o digital, evidenciando-se “uma nova organização de tempo e espaço e uma 

grande diversidade de situações que exigem um posicionamento crítico e reflexivo do 

individuo” (por Almeida e Moran, 2005, p. 55). O ensino através de projetos pode 

proporcionar ao aluno uma forma de aprender “baseada na integração entre conteúdos 

das várias áreas do conhecimento” (Prado, citado por Almeida e Moran, 2005, p. 14). 

Segundo Perrenoud (1999), a aprendizagem através de projetos carrega consigo uma 

dinâmica muito própria, constituída pela elaboração, execução, análise, reformulação e 

por novas elaborações do trabalho. Num processo de aprendizagem por projetos, “as 

competências são construídas somente no confronto com verdadeiros obstáculos”  

(Perrenoud, 1999, p. 69). Nesse sentido, permanece a necessidade do desenvolvimento 

de competências e capacidades que só se desenvolver através da ação e da reflexão. A 

tecnologia pode ter um papel bastante importante a desempenhar, pois procura novas 

formas de interpretar e representar o conhecimento.  

O modelo de aprendizagem através de projetos potencia a integração de tecnologias, 

as quais permitem ao aluno expressar o seu pensamento por meio de diferentes 

linguagens e formas de representação. No desenvolvimento de um projeto evidenciam-

se questões, por meio de feedback, comparações, reflexões e novas relações, que vão 
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originar novas questões, tudo isto vai instigar o aluno a pesquisar e a analisar, 

fundamental para o processo de reconstrução do conhecimento e no desenvolvimento 

da autonomia (Arends, 2008). 

Com vista à integração das tecnologias no desenvolvimento de projetos é 

fundamental conhecer as especificidades e as implicações do uso pedagógico de cada 

recurso que vai ser utilizado. Os novos desafios que se colocam com o uso das 

tecnologias digitais, implicam novas aprendizagens e mudanças na prática pedagógica 

e “parece ficar mais urgente a criação de projetos que procurem superar esse fosso 

existente entre o saber-fazer e o saber usar“ (Coutinho, citado por Almeida e Moran, 

2005, p. 20). A tecnologia apresenta vantagens, pois alcança níveis da percepção 

humana que outros meios não, e “podem se constituir em fortes elementos de criação e 

modificação de desejos e conhecimentos”, permitindo criar os mecanismos de 

expansão das próprias ideias (Coutinho, citado por Almeida e Moran, 2005, p. 21). 

É importante permitir o acesso, não apenas aos recursos tecnológicos, mas 

sobretudo, às diversas formas de expressão que cada uma delas desperta nos 

indivíduos. Esse trabalho de conceção, no qual os alunos vão criar os seus próprios 

produtos audiovisuais, vai requerer alguns cuidados, pois eles “tendem a repetir os 

modelos massificados que estão acostumados a ver diariamente” (Coutinho, citado por 

Almeida e Moran, 2005, p. 19). 

Os trabalhos de projeto, realizados em contexto escolar e envolvendo a tecnologia 

podem ser desenvolvidos ao longo de várias aulas, permitindo fazer ligações entre 

vários conteúdos e áreas de exploração. A realização de tarefas, tendo como base a 

metodologia projetual, “não se trata de uma simples justaposição de elementos 

pedagógicos a recursos visuais” (Girão, citado por Almeida e Moran, 2005, p. 113), 

mas sim um processo complexo que abrange diversos âmbitos.  

 

 
 
1.5 Enquadramento Curricular e avaliativo 
 
 
Este ponto vai ser dedicado a uma abordagem curricular e avaliativa sobre as 

práticas educativas no ensino básico e na educação artística.  
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1.5.1 Sistema Educativo e Currículo Nacional do Ensino Básico 

 

Em Portugal, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (2005), a 

educação promove o desenvolvimento da democracia e multiplicidade entre os 

cidadãos, respeitando o outro e fomentando a comunicação, formando indivíduos 

capazes de julgarem de modo crítico e criativo o meio social em que estão inseridos.  

O sistema educativo está organizado de forma a contribuir para a realização e 

desenvolvimento da personalidade dos alunos, preparando-os para uma reflexão 

consciente sobre os valores morais, estéticos e cívicos (Lei nº 49/2005). 

A estratégia organizativa da Lei de Bases passa por uma educação de base para 

todos, através de um processo continuado, concebendo particular atenção às situações 

de exclusão e desenvolvendo um trabalho de clarificação de exigências quanto às 

aprendizagens e ao modo como elas se processam (2005).  

Entre as principais medidas adotadas, a organização curricular da educação básica 

assume particular importância, traduzindo-se numa estruturação do currículo no 

sentido de melhorar e aperfeiçoar a organização das aprendizagens. Esta reorganização 

passa por reforçar a articulação entre os três ciclos, na qual a educação artística assume 

particular relevância. De acordo com os princípios orientadores desta reorganização, 

evidencia-se a valorização da diversidade de metodologias e estratégias de ensino e 

atividades de aprendizagem, recorrendo às TIC (Decreto-Lei n.º 18/2011). 

No ano letivo 2011/2012 o documento curricular vigente era o Currículo Nacional 

do Ensino Básico, que estabelece o conjunto das aprendizagens e competências, que os 

alunos devem desenvolver, o modo como estão organizadas, o lugar que ocupam e o 

papel que desempenham ao longo do percurso escolar. No currículo estão consagradas 

todas as situações de aprendizagem que vão ao encontro dos propósitos formativos e 

que deveriam ser proporcionadas aos alunos para que desenvolvessem competências. A 

organização curricular implica a determinação de objetivos, a seleção de conteúdos e a 

escolha de atividades. Além das etapas de aprendizagem a percorrer durante o processo 

formativo, há que ter em consideração o conjunto de matérias e o contexto de ensino 

(Decreto-Lei n.º 6/2001). 

Nesse sentido, o Currículo (2001) é apenas um instrumento que fornece orientações 

que vão legitimar a prática educativa. É importante realçar que o Currículo salvaguarda 

a importância da educação para a cidadania, o domínio da Língua Portuguesa, a 

valorização da dimensão humana do trabalho, bem como a utilização das TIC como 
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formações transdisciplinares, no âmbito do Ensino básico. As ofertas educativas têm de 

ser abordadas de forma integrada, tendo em consideração as necessidades dos alunos, 

exigindo flexibilidade para o desenvolvimento de atividades de enriquecimento do 

currículo. 

Segundo os princípios orientadores para a gestão curricular, o currículo deve ser 

construído e adaptado de acordo com o contexto de cada escola e de cada turma, de 

forma coerente e sequencial entre os três ciclos do ensino básico e de modo articulado 

com o ensino secundário. A integração da avaliação permite que esta constitua o 

elemento regulador do ensino e da aprendizagem, orientador do percurso escolar e 

certificador das aquisições efectivadas pelos alunos (Decreto-Lei n.º 6/2001). 

 

 

1.5.2 Competências Especificas da Educação Artística 

 

O Ministério da Educação determina um conjunto de competências consideradas 

essenciais e estruturantes no âmbito do desenvolvimento do currículo nacional do 

Ensino Básico. As competências essenciais são reconhecidas como significativas para 

uma efetiva articulação de todos os ciclos do Ensino Básico.  

O Currículo (2001) define competências específicas, para as disciplinas de índole 

artística, como é o caso da Oficina de Expressão Plástica. Pretende-se que ao longo do 

ensino básico o aluno experiencie diversas aprendizagens, entre as quais: a exploração 

de diferentes formas e técnicas de criação e de processos comunicacionais; e a 

utilização das tecnologias da informação e da comunicação.  

O desenvolvimento da literacia artística é enfatizado nas diretrizes curriculares, 

implicando competências comuns a todas as disciplinas artísticas. Estas competências 

específicas, que o aluno deve desenvolver ao longo do ensino básico, estão organizadas 

em quatro eixos interdependentes: apropriação das linguagens elementares das artes; 

desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação; desenvolvimento da 

criatividade; e compreensão das artes no contexto. A apropriação destas competências 

deve ocorrer progressivamente num aprofundamento constante de concepções e 

conteúdos. (Portugal, Ministério da Educação, 2001). 

Especificamente para as Artes Visuais, área em que se insere a disciplina de Oficina 

de Expressão Plástica, estão estabelecidas competências específicas, que se articulam 

em três eixos estruturantes: fruição-contemplação; produção-criação; reflexão-
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interpretação. Em relação à fruição-contemplação, as competências apontam, 

fundamentalmente, para o reconhecimento e conhecimento de manifestações artísticas, 

inseridas em contextos culturais e históricos próprios. As competências presentes na 

esfera da produção-criação remetem, essencialmente, para a compreensão, utilização e 

realização de produções plásticas, com diferentes meios expressivos de representação, 

e a utilização de diferentes tecnologias da imagem na realização plástica. 

Relativamente à reflexão-interpretação, as competências incidem, principalmente, no 

âmbito do reconhecimento da importância do desenvolvimento da criatividade, do 

sentido de apreciação estética e artística e de conhecimentos da área das Artes Visuais. 

(Portugal, Ministério da Educação, 2001). 

Na gestão do processo ensino-aprendizagem, cada Unidade Didática deve 

estruturar-se a partir do perfil de competências definido e de eixos basilares que 

integram: Os saberes específicos da disciplina; os suportes, materiais e técnicas que 

permitem a realização de projetos; e campos temáticos onde as propostas de trabalho se 

inserem, incluindo as aprendizagens e as produções em processos de reflexão e 

operacionalização. (Portugal, Ministério da Educação, 2001). 

O Currículo refere a importância das competências artísticas no desenvolvimento 

dos princípios e valores do currículo e das competências gerais, consideradas 

fundamentais e estruturantes. Além disso, as competências artísticas “desempenham 

um papel facilitador no desenvolvimento/integração de pessoas com necessidades 

educativas especiais” (2001, p. 150). 

 

 

1.5.3 Necessidades Educativas Especiais 

 

Esta parte do trabalho decorre do facto de, na turma, existirem dois alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), o que torna imprescindível ter em 

consideração a legislação existente.  

A designação e redefinição de NEE só começaram a ser aplicadas a partir da 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). O conceito passou a incluir todos os 

alunos que possuíssem deficiências, incapacidades ou dificuldades de aprendizagem. A 

legislação portuguesa prevê a integração de crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais na escola dita como regular, promovendo uma escola democrática 
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e inclusiva. O Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro regula e define os apoios 

especializados a prestar a estes alunos.  

O Decreto-Lei n.º 3/2008 promove a criação de condições adequadas a todo o 

processo educativo dos alunos com NEE, fomentando a igualdade de oportunidades e 

melhoria da qualidade de ensino. Define como objetivos a inclusão educativa e social, 

o acesso e o sucesso educativos, a autonomia, a estabilidade emocional, tal como a 

promoção de igualdade de oportunidades, a preparação para a vida ativa ou 

continuação do percurso escolar. Esta aplica-se aos alunos com limitações 

significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios da vida, 

provenientes de alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente, o que 

conduz a dificuldades continuadas ao nível da aprendizagem, autonomia, comunicação, 

mobilidade, relacionamento interpessoal e participação social.  

A planificação de estratégias e procedimentos individualizados e personalizados 

para os alunos com NEE são fundamentais para que estes superem as suas dificuldades. 

Estas têm de ser pensadas nos alunos enquanto parte integrante de um grupo, com vista 

a assegurar a participação em todas as atividades da turma e da comunidade escolar 

(Declaração de Salamanca, 1994). 

 

 

1.5.4 A avaliação no ensino básico 

 

O Normativo institucional que regulamenta a avaliação é o Decreto-Lei n.º 6/2001, 

de 18 de Janeiro. Neste é aprovada a reorganização curricular do ensino básico, 

estabelecendo os princípios orientadores da organização e da gestão curricular do 

ensino básico, bem como da avaliação das aprendizagens e do processo de 

desenvolvimento do currículo nacional.  

O Despacho Normativo n.º 6/2010, de 19 de Fevereiro, vem posteriormente, 

estabelecer os princípios e os procedimentos a observar na avaliação das aprendizagens 

e competências dos alunos dos três ciclos do ensino básico regular. Segundo este 

Despacho, a avaliação “é um elemento integrante e regulador da prática educativa, 

permitindo uma recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam a 

tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens” (2010, p. 

7464).  
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No processo de avaliação das aprendizagens, a escola deve assegurar a participação 

de todos, incluindo os alunos e os pais e encarregados de educação.   

 Neste despacho são definidas as três finalidades da avaliação:  

- Auxiliar o processo educativo, sustentando o sucesso dos alunos, permitindo o 

reajustamento dos projetos curriculares, nomeadamente quanto à seleção de 

metodologias e recursos, em função das necessidades educativas dos alunos;  

- Certificar as diversas aprendizagens e competências adquiridas pelo aluno, no final 

de cada ciclo e à saída do ensino básico, através da avaliação sumativa;  

- Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a 

tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e promovendo uma maior confiança 

social no seu desempenho (Portugal, Despacho Normativo n.º 6/2010, p. 7464). 

A avaliação compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de avaliação 

formativa e de avaliação sumativa. A avaliação diagnóstica tem como objectivo de 

identificar problemas e conduzir à elaboração de estratégias de diferenciação 

pedagógica. Contribui para elaborar, adequar e reformular as planificações e pode 

ocorrer em qualquer momento do ano lectivo quando articulada com a avaliação 

formativa (Portugal, Despacho Normativo n.º 6/2010). 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do ensino básico, 

deverá ser contínua e sistemática, promovendo a regulação do ensino e da 

aprendizagem. Permite ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos 

restantes intervenientes obter informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens 

e competências, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. Deve ter uma 

função de regulação no decorrer do processo de ensino (Portugal, Despacho Normativo 

n.º 6/2010). 

Relativamente à avaliação sumativa, esta constitui um balanço parcial ou total sobre 

o desenvolvimento das aprendizagens do aluno e das competências definidas para a 

disciplina, no âmbito da classificação e da aprovação na disciplina (Portugal, Despacho 

Normativo n.º 6/2010). 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO EDUCATIVO 
 

 
2.1 Escola Secundária com 2.º e 3.º ciclos Gil Vicente 
 
Situada no bairro da Graça, em Lisboa, a Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil 

Vicente, insere-se na freguesia de São Vicente de Fora e pertence à área de intervenção 

da Direção Regional de Educação de Lisboa (Figuras 1 e 2). É uma escola de ensino 

oficial e faz parte do Agrupamento de Escolas Gil Vicente, em Lisboa, criado a oito de 

Março de dois mil e oito. O Agrupamento é constituído pela escola-sede, a secundária 

com 2.º e 3.º Ciclos, por seis escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e dois Jardins-de-

Infância. Nele são disponibilizadas diversas ofertas formativas, que vão desde a 

educação pré-escolar ao décimo segundo ano de escolaridade, dispondo de ensino 

diurno e noturno. (Projeto Educativo do Agrupamento, 2010).  

 

    
Figuras 1 e 2. Fotografias do exterior da Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente 

(2012). Fonte: própria. 

 

A Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente é uma escola com um 

ambiente agradável e com bom relacionamento entre os vários intervenientes da 

comunidade escolar. Existe uma boa relação de cooperação e entreajuda entre o 

pessoal docente. O pessoal não docente é bastante acessível, sempre disponível a 

auxiliar e colaborar em tudo o que lhes é solicitado. Consegue-se estabelecer 

proximidade com a família, o que conduz a uma boa comunicação e entendimento. 

Não há graves problemas relativamente a comportamentos desajustados e violência, 

embora surjam casos pontuais que rapidamente são solucionados, através da ação 

conjunta entre docentes e direção. A escola possui um sítio na internet, 

http://www2.esec-gil-vicente.rcts.pt, simples e bastante acessível. Tem a desvantagem 
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de estar desatualizado, com fotos e documentos antigos, que não correspondem à 

realidade.  

A escola oferece diversas ofertas curriculares além do ensino regular. No terceiro 

ciclo do ensino básico disponibiliza Cursos de Educação e Formação de Práticas 

Técnico-Comerciais e de Operador de Informática. No ensino secundário oferece 

Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias e de Línguas e 

Humanidades, bem como Cursos Profissionais de Artes do Espetáculo, de Animador 

Sociocultural e de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. Ao 

nível da formação de adultos oferece os Cursos de Educação e Formação de Adultos e 

um Centro Novas Oportunidades (Projeto Educativo do Agrupamento, 2010).  

Além destas, a escola disponibiliza várias ofertas educativas, salientando-se as 

ofertas de escola no 3º ciclo, nomeadamente as disciplinas de Oficina de Expressão 

Plástica, Educação Musical e Oficina de Teatro (Projeto Educativo do Agrupamento, 

2010).  

 

2.1.1 Contexto Histórico 
 

O antigo Liceu Gil Vicente, fundado em 1914, foi o primeiro liceu da República. 

Entre 1914 e o início do Estado Novo, lecionaram nesta escola nomes importantes dos 

ideais republicanos, que marcaram a cultura do século XX. Do corpo docente inicial 

saiu o núcleo de professores que fundou a Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto. Este era o projeto da República que herdou a ideia maçónica das escolas-

oficinas. Esta zona, em que abundavam vilas operárias construídas por empresários 

mais progressistas, era claramente favorável a ideais humanistas e democráticos 

(Dionísio, 2005). 

Entre os anos 30 e 50, a Ditadura modelou o liceu aos seus princípios, 

desencorajando e demitindo os professores com ideais republicanos e antifascistas. O 

Liceu funcionou nos claustros do Mosteiro de São Vicente até 1949, ano em que, na 

antiga cerca deste mosteiro, foram inauguradas as atuais instalações (Figuras 3 e 4). 

Após o 25 de Abril, com a democratização do ensino e o alargamento da escolaridade 

obrigatória, a escola voltou a ter jovens de ambos os sexos (à semelhança dos seus 

primeiros anos de existência) e o número de alunos aumentou bastante em relação ao 

previsto inicialmente para estas instalações. A escola continuou a trabalhar para a 
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comunidade, ajustando-se continuamente ao evoluir das realidades socioeconómicas e 

culturais (Dionísio, 2006). 

 

    
Figuras 3 e 4 . Rua da Verónica, à direita o Liceu Gil Vicente, 1950 

(Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa, AFML – B094736) 
 
 

Em 2008, o edifício e o espaço envolvente do antigo Liceu Gil Vicente sofreu um 

processo de intervenção, em que muitas das soluções previstas pelo autor do projeto 

arquitectónico e efectuadas pela equipa técnica menosprezaram o património cultural e 

ambiental da escola. A falta de respeito pela História, que incluiu até a construção de 

equipamentos de apoio junto do troço da Muralha Fernandina, e a separou do resto da 

escola, foi lesiva de uma memória de séculos, privilegiando opções estéticas muito 

discutíveis e uma organização não funcional do espaço (Projeto Educativo do 

Agrupamento, 2010). 

 

 
2.1.2 Meio envolvente 
 

A Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente situada na freguesia de São 

Vicente de Fora integra-se numa das zonas mais antigas da cidade de Lisboa. Rodeada 

pelos bairros da Mouraria, do Castelo, de Alfama e da Graça, integra-se no sector 

oriental de Lisboa, sendo este considerado um dos setores mais pobres e menos 

letrados da cidade, predominando essencialmente uma população envelhecida, com 

baixos níveis de instrução e baixas qualificações profissionais. Subsiste um número 

significativo de reformados e a população ativa trabalha maioritariamente no comércio 

e no sector terciário inferior (Projeto Educativo do Agrupamento, 2010). 

Estes bairros são caracterizados pela forte presença de uma cultura popular urbana, 

onde a identidade bairrista e as rivalidades inter-bairros são uma marca importante. 
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Estes aspetos podem ser explicados à luz da especificidade da malha urbana e do 

caráter fisicamente fechado destes bairros, existindo uma relação entre as habitações e 

a rua. Relativamente às relações interpessoais, patenteiam-se relações de dominação e 

influência, de poder e dependência, ligadas às diferentes atividades profissionais, às 

atividades turísticas, às colectividades associativas locais, a um certo modo de 

marginalidade. Este tipo de cultura popular urbana é transportado para as escolas, 

sendo um traço distintivo da população escolar (Projeto Educativo do Agrupamento, 

2010). 

O Bairro da Graça, onde se insere a escola, caracteriza-se por um predomínio da 

função residencial. Os pátios e vilas operárias marcam forte presença no bairro, sendo 

testemunhos de um passado industrial, que contribui, atualmente, para o interesse 

cultural e turístico do bairro. Nas atividades económicas, predomina o pequeno 

comércio tradicional (Projeto Educativo do Agrupamento, 2010). 

Em termos patrimoniais e culturais é um bairro rico, sendo de destacar o Mosteiro 

de S. Vicente, o Panteão Nacional, a Igreja da Graça, a Ermida de S. Gens, o 

Miradouro da Senhora do Monte e o Miradouro da Graça. 

Embora a população destes bairros esteja notoriamente envelhecida, a atração pelas 

zonas antigas, que se tem verificado nos últimos anos, permitiu a reabilitação de alguns 

dos edifícios degradados e a renovação de outros, o que desencadeou a recente 

substituição dos anteriores moradores, por residentes com outro perfil social, 

detentores de níveis bem mais elevados do ponto de vista económico e cultural. A par 

desta nova dinâmica social, é de salientar o crescimento de população imigrante das 

mais diversas origens a residir nestes bairros, contribuindo para uma maior 

heterogeneidade social, cultural e linguística, que é um reflexo do crescente 

multiculturalismo da cidade de Lisboa e das nossas escolas (Projeto Educativo do 

Agrupamento, 2010). 

É deste quadro socioeconómico que provém a esmagadora maioria dos alunos das 

escolas do Agrupamento, o que ajuda a compreender as baixas expectativas 

relativamente à escola, as significativas taxas de insucesso e de abandono escolar e a 

escolha precoce de ingresso na vida ativa, em detrimento da continuação dos estudos 

(Projeto Educativo do Agrupamento, 2010). 
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2.1.3 Grupo Disciplinar de Artes Visuais 

 

A Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Gil Vicente é composta por quatro 

departamentos: o de Matemática, Ciências Experimentais e Informática; o de Línguas; 

o de Ciências Sociais e Humanas; o de Artes e Tecnologia. Cada um destes 

departamentos é composto por grupos disciplinares. O Departamento de Artes e 

Tecnologia é composto pelos grupos de Artes Visuais, Educação Tecnológica, 

Educação Física, Teatro, Educação Musical e Educação Especial (Projeto Educativo do 

Agrupamento, 2010). 

No ano letivo 2011/2012, o grupo de Artes Visuais era composto por oito 

professores, dos quais seis pertencem ao quadro de nomeação definitiva da escola, 

traduzindo-se num corpo docente estável. As formações base de quatro desses 

elementos eram em arquitetura, dois em design de comunicação, um em cerâmica e 

outro em artes plásticas/pintura. Destes, um tem mestrado e dois têm pós graduações. 

A coordenadora do grupo é a professora Dora Iva Rita, que lecciona o ensino básico e 

secundário.  

Neste ano letivo, as disciplinas lecionadas pelo grupo foram: Educação Visual e 

Tecnológica, no 2º ciclo; Educação Visual e Oficina de Expressão Plástica, no 3º ciclo 

e História da Cultura e das Artes, no ensino secundário.  

O grupo mantém, durante todo o ano letivo, uma linha aberta via internet e telefone 

onde trocam inúmeras informações didáticas, formativas e administrativas. Seis 

elementos do grupo propiciam a dinamização do Espaço Lúdico, onde também se 

desenvolvem atividades de cerâmica.   

Estes professores procuram criar abertura para que o ensino artístico continue 

enraizado na escola. São criadas alternativas nesta área, para os alunos que procuram 

um ensino alternativo. É um grupo bastante dinâmico, pois realiza frequentemente 

atividades e visitas de estudo.  

 

2.1.4 Recursos físicos e materiais educativos 

 

O atual edifício da escola-sede do Agrupamento, a Escola Gil Vicente, com limites 

definidos entre a Rua da Verónica, Muralha Fernandina e Campo de Santa Clara (Feira 

da Ladra), tem uma arquitetura original característica dos Liceus do Estado Novo, 

sendo uma das suas particularidades o frontão triangular na fachada principal, com 
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uma larga escadaria de acesso, atualmente sem uso (Projeto Educativo do 

Agrupamento, 2010). 

A escola foi submetida a obras de requalificação a cargo da Empresa Parque 

Escolar, no âmbito do “Programa de Modernização do Parque Escolar”, com o seu 

início em Julho de 2008. A inauguração oficial das atuais instalações teve lugar no dia 

5 de Outubro de 2010. O projeto de intervenção reflete as diretrizes das novas 

exigências decorrentes do projeto educativo da escola, dos modelos de ensino-

aprendizagem contemporâneos e dos atuais parâmetros de qualidade ambiental e de 

eficiência energética (Projeto Educativo do Agrupamento, 2010). 

O edifício existente foi reorganizado e a sul foi construída uma nova ala, com novas 

salas de Teatro, Música, Educação Visual, Educação Tecnológica e Oficina de 

Expressão Plástica (Figura 5). Existem quatro salas destinadas às Artes Visuais. 

No interior da escola sobressaem espaços como duas Bibliotecas, uma delas, a José 

Saramago, de acesso reservado por albergar o antigo acervo bibliotecário da Liceu Gil 

Vicente (anterior a 1960). Ambas possuem espaços para exposições e estão bem 

providas de materiais didáticos e equipamentos (Projeto Educativo do Agrupamento, 

2010) 

No que concerne aos equipamentos educativos, a escola está bem apetrechada de 

aparelhos electrónicos, nomeadamente audiovisuais, informáticos e bibliográficos. É 

de salientar que ao nível informático, possui uma instalação de rede wireless. Todas as 

salas têm acesso à internet o que vem facilitar as práticas pedagógicas.   

A escola tem disponível diverso equipamento audiovisual para utilização em sala de 

aula, nomeadamente leitores, gravadores de DVD, catorze computadores portáteis, 

entre outros. Não há grande burocracia envolta no processo de pedir estes materiais, 

isto é, normalmente pedindo o equipamento, este é-nos facultado imediatamente. 

Relativamente às salas destinadas às disciplinas Artes Visuais, foi possível, através 

da análise reflexiva e crítica das quatro salas/oficinas, identificar os aspectos positivos 

(pontos fortes) e menos positivos (pontos fracos).  

Em relação aos pontos fortes, à semelhança do resto da escola, estas salas estão 

equipadas com aparelhos tecnológicos, nomeadamente, computadores e projetores, 

duas possuem quadro interativo em bom estado de funcionamento (Figuras 5 e 6). Os 

professores têm acesso fácil a leitores e gravadores de vídeo (VHS), a leitores de DVD, 

a televisões, a som, microfone e colunas. Existiu a preocupação arquitectónica de ter 
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salas com muita luz natural, quer através de amplas janelas, quer através de coberturas 

translúcidas, o que facilita o trabalho em sala de aula. 

    

Figuras 5 e 6. Imagens fotográficas dos equipamentos existentes na sala de  
Oficina de Expressão Plástica (2011). Fonte: própria.   

 

 

Relativamente aos pontos fracos, estas salas são espaços que foram construídos de 

raiz pela Parque Escolar, com dois anos de existência, e assim sendo, deveriam ter 

todas as condições físicas necessárias as estas disciplinas que exigem condições 

específicas. Mas na realidade duas das salas apresentam graves lacunas, 

nomeadamente, deveriam ser mais amplas, pois o espaço reduzido condiciona a 

dinâmica e flexibilidade na sala de aula. A ausência de arrecadações ou armários 

espaçosos para os alunos arrumarem os trabalhos e materiais é outro problema 

existente. Outra falha é a existência de apenas um lavatório, o que faz com que os 

alunos desperdicem tempo na arrumação e limpeza dos materiais.  

Além destas quatro salas existe uma sala com muflas, destinadas à cerâmica, que até 

ao momento não funcionava. 

 

 

2.2 Comunidade Educativa 

 

2.2.1 Professores e pessoal não docente 

 

O corpo docente da Escola Gil Vicente é relativamente estável, composto, na sua 

maioria, por professores do quadro. A maioria dos docentes é do sexo feminino (76%). 

A média geral de idades entre todos os professores da escola-sede é de 48 anos, sendo 

que mais de metade dos docentes tem entre 51 e 60 anos de idade, pertencendo aos 
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quadros. Estes dados evidenciam um quadro de permanente de docentes envelhecido 

(Projeto Educativo do Agrupamento, 2010). 

De acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento (2010), o pessoal não docente 

é constituído, maioritariamente, por assistentes operacionais (aproximadamente 75%), 

com funções diversas. Os restantes são assistentes técnicos, com funções 

administrativas e técnicos superiores. A média de idades das mulheres assistentes 

operacionais do quadro é de 55 anos e a dos homens, 58 anos. 

Considerando a multiplicidade de tarefas que asseguram, pode concluir-se que o 

quadro de funcionários do Agrupamento é reduzido e está envelhecido. O pessoal não 

docente do Agrupamento, na grande maioria dos casos, desempenha as suas tarefas 

quotidianamente num espírito de colaboração e de trabalho ao serviço da comunidade, 

facto que tem assegurado o bom funcionamento do espaço escolar. 

 

 

2.2.2 População discente 

 

A Escola Secundária com 2º e 3º Ciclos Gil Vicente é frequentada por 972 alunos e 

regista um vasto leque etário (entre os 9 e os 25 anos), resultado da abertura do 2.º 

ciclo e dos cursos profissionais de ensino secundário.  

A maioria dos alunos que frequentam o Agrupamento tem nacionalidade portuguesa 

e, aproximadamente, 16% são de outras nacionalidades, nomeadamente do Brasil, de 

países do subcontinente indiano e africanos, e em menor percentagem, de outros países 

europeus e da China. Constata-se que quase metade dos alunos estrangeiros são 

oriundos de países cuja língua materna não é o Português, embora muitos deles falem 

fluentemente, pois iniciaram a escolarização em Portugal. Contudo, estes alunos 

apresentam dificuldades de aprendizagem e de integração no nosso sistema de ensino. 

Verifica-se que o número de alunos estrangeiros tem aumentado nos últimos anos, 

acarretando uma nova realidade em relação à atitude e expectativas dos alunos, 

ocorrendo uma maior passividade e desinteresse pela escola perante as dificuldades e 

exigências no nosso sistema de ensino comparativamente ao dos seus países de origem. 

Em relação à área de residência dos alunos, metade reside nas freguesias circundantes à 

escola, 30% são de freguesias relativamente próximas e os restantes são de outras áreas 

da cidade ou de outros concelhos (Projeto Educativo do Agrupamento, 2010). 
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Segundo o Projeto Educativo do Agrupamento (2010), as famílias apresentam um 

nível de escolarização baixo, uma vez que mais de metade (65%) não têm acima do 

3ºciclo de escolaridade e apenas 10% têm habilitações de nível superior, o que conduz 

muitas vezes uma desvalorização do papel formativo da escola e as fracas expectativas 

escolares dos alunos. Além disso, mais de metade (52%) dos alunos tem dificuldades 

económicas, sendo subsidiados pelas Ação Social Escolar.  

Relativamente ao sucesso escolar, os dados referentes ao ano letivo 2010/2011 

mostram índices fracos no ensino básico e secundário (Figuras 7 e 8). Em média, 

obtiveram aproveitamento escolar apenas 64% dos alunos (Projeto Educativo 

Agrupamento, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 7 e 8. Gráficos do sucesso escolar dos alunos da Escola Gil Vicente (2011). 
Fonte: site da escola. 

 

 

Os níveis de sucesso escolar estão longe de ser satisfatórios e que decrescem 

globalmente de ciclo para ciclo. No que concerne ao 3.º ciclo, de acordo com os dados 

acima apresentados, os maiores índices de retenção verificam-se nos 7.º e 8.º anos. No 

7.º ano apenas 60% obtiveram aproveitamento escolar, o que representa índices de 

sucesso muito baixos (Projeto Educativo do Agrupamento, 2010). 

De acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento (2010), estes alunos espelham 

a realidade social dos bairros populares de Lisboa, com baixo grau de instrução e 

pouca variedade de interesses culturais, vivendo diariamente com problemas 

financeiros, profissionais e familiares. Consequentemente, uma parte significativa dos 

alunos tem poucas expectativas em relação à escola, o que leva algumas vezes ao 

abandono escolar ou à procura de alcançar apenas os objetivos mínimos de 

aprendizagem.  
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2.3 Caracterização da turma: 7.º 6.ª 

 

2.3.1 Perfil da turma 

 

A turma em análise era constituída na sua totalidade por 22 elementos, mas apenas 

11 foram objeto de estudo, pois a disciplina funcionava por turnos e só metade é que a 

frequentava. Além disso, a turma apresenta um menor número de alunos devido ao 

facto de ter dois alunos com necessidades educativas especiais, requerendo um deles 

apoio individualizado. Desses onze alunos, quatro são do sexo masculino e sete do 

sexo feminino. 

Em termos etários, a composição da turma é bastante heterogénea, as idades dos 

alunos oscilam entre os 11 e os 15 anos (Figura 9). No entanto, nenhum se encontra 

fora da escolaridade obrigatória. Relativamente à nacionalidade, a grande maioria é de 

nacionalidade portuguesa, apenas um é de nacionalidade brasileira e outro cabo 

Verdiana. 

 

 
Figura 9. Gráfico com as idades dos alunos da turma 7.º 6.ª. Fonte: própria.   

 

 

A quase totalidade dos alunos da turma proveio desta escola, apenas um aluno veio 

da Escola Nuno Gonçalves. Este factor facilitou a análise diagnóstica da turma, pois já 

existiam vários dados do ano letivo anterior. Tendo em consideração as características 

da escola e o quadro socioeconómico supracitado, esta turma é o reflexo do meio em 

que está inserida. 
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Uma aluna encontrava-se em risco de abandono escolar e revelava problemas na 

assiduidade e pontualidade. Uma grande percentagem de alunos tinha problemas 

familiares e económicos. 

 

 

2.3.2 Enquadramento familiar  

 

A análise do ambiente e estrutura familiar realizou-se a partir de questionários 

realizados aos alunos, de forma a auferir as informações relevantes ao estudo em curso. 

De forma a obter uma melhor caracterização do contexto, as questões incidiram 

sobretudo sobre algumas variáveis, tais como, o nível académico, a profissão e a 

estrutura do agregado familiar dos alunos. Quanto ao nível de escolaridade, 14% dos 

pais/Encarregados de Educação completaram ou frequentaram apenas o 1º ciclo do 

Ensino Básico, 26% concluíram o 2ºciclo, 40% dos pais têm o 9º ano do ensino básico 

e somente 20% frequentaram o ensino secundário. É de salientar que nenhum dos pais 

frequentou o ensino superior. 

Esta situação reflete-se na estrutura profissional dos Encarregados de Educação da 

turma, em que predominam os empregados de comércio e serviços. Uma pequena 

percentagem trabalha como administrativos e alguns encontram-se desempregados. 

Normalmente trabalham ambos os elementos do casal, visto que temos uma pequena 

percentagem de desempregados (10%). 

Quanto ao núcleo familiar com que vivem os alunos da turma, verifica-se que 

menos de metade vive com o agregado familiar original, pai, mãe e eventuais irmãos. 

Uma percentagem significativa, mais de vinte e cinco por cento, vive apenas um dos 

progenitores ou com um dos progenitores e a família de um segundo casamento. 

Temos dois casos, em que os alunos vivem com os avós e quatro casos que os alunos 

vivem noutras situações, com outros familiares e um caso de abandono escolar.  

Quanto aos alunos, alguns apresentam problemas de saúde, a grande maioria ao 

nível da visão, mas que são colmatados com o uso de óculos. Quanto às restantes 

problemáticas, dois alunos têm alergias, sinusite e rinite, um tem escoliose e outro 

apresenta problemas auditivos. Em relação ao apoio ao estudo, uma percentagem 

significativa refere o apoio familiar como ajuda para estudar. Apenas dois dos alunos 

mencionam não ter ninguém que os apoie no estudo extra aula.  
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A turma reside relativamente perto da escola, fazendo, a grande maioria, o percurso 

a pé até à escola. Metade dos alunos frequenta uma atividade desportiva nos seus 

tempos livres, a grande maioria o futebol ou o basquetebol.  

 

 

2.3.3 Enquadramento escolar 

 

Em relação a ambições e expectativas escolares, oito alunos pretendem frequentar 

um curso superior e dois concluir o décimo segundo ano. Em termos de expectativas de 

futuro, temos casos de alunos que querem ser pilotos, chefes de cozinha, psicólogos, 

atores, veterinários, desportistas e os restantes manifestaram outras hipóteses. 

Quanto a repetências em anos anteriores, metade dos alunos já teve uma ou mais 

retenções. É de salientar que cinco alunos tem duas ou mais repetências em dois ciclos 

de ensino, como mostra a figura 10. É necessário analisar estes dados para perceber o 

porquê de metade da turma já ter repetido pelo menos um ano letivo.  

 

 
Figura 10. Gráfico com o número de repetências dos alunos da turma 7.º 6.ª. Fonte: própria.   

 
É de realçar o elevado número de alunos com apoio do Serviço de Ação Social 

Escolar. Mais de metade dos alunos que beneficiam deste apoio, a quatro alunos foi 

atribuído o escalão mais elevado, o A, e a dois alunos o escalão B. 

Ao nível da aprendizagem, sessenta por cento dos alunos afirma ter dificuldades ao 

nível da disciplina língua portuguesa. Quanto às disciplinas preferidas, três alunos 

referem Educação Visual e Tecnológica, como a preferida.  

Como já foi referido, esta turma tem vários alunos com diversos níveis de 

dificuldades de aprendizagem. Do ano letivo anterior transitaram três alunos com 
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planos de acompanhamento. É de realçar a aluna F, como sendo uma aluna, que 

embora não esteja abrangida pelo decreto-lei 3, apresenta dificuldades que merecem 

especial atenção.  

Nesta turma existem dois alunos com necessidades educativas especiais e que estão 

ao abrigo do decreto-lei 3/2008, a aluna B e o aluno J.  

   

 

2.3.4 Alunos com Necessidades Educativas Especiais  

 

As análises seguintes tiveram como base os relatórios técnico-pedagógicos e dos 

Programas Educativos Individuais dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, 

ao abrigo do Decreto de Lei nº3/2008 de 7 de Janeiro, que constam do Projeto 

Curricular de Turma. 

Um dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é a aluna B, com catorze 

anos de idade. Do seu percurso escolar destacam-se duas retenções, no 2ºano do 

primeiro ciclo e no 5º ano do segundo ciclo de escolaridade. Manifestou dificuldades 

em todo o percurso escolar, relacionadas com todas as áreas académicas, usufruindo, 

por isso, de apoio educativo. Em relação ao contexto familiar, a aluna vive numa 

família desestruturada, não tem contacto com o pai, e tem muitas dificuldades 

financeiras. Do ponto de vista emocional, evidencia sentimentos de dependência face à 

mãe, o que pode contribuir para uma grande dificuldade de aquisição dos processos de 

individuação e autonomia. Denota, por isso, sentimentos de grande fragilidade e 

autoestima baixa, bem como a dificuldade em lidar com impulsos agressivos. 

A aluna tem dificuldades na leitura e no texto escrito, tem dificuldades ao nível 

fonético e grafémico. Devido às dificuldades cognitivas associadas a problemas 

emocionais e pouca capacidade de atenção, apresenta ainda dificuldades em adquirir 

conceitos e competências complexas. 

É uma aluna que apresenta um Quociente de Inteligência abaixo da média do que é 

esperado para a sua faixa etária. Apresenta maiores capacidades de estruturação 

espácio-temporal, capacidade lógico-dedutiva, memória imediata e coordenação grafo-

percetiva. Tem dificuldades ao nível da assimilação de experiências influenciadas pelo 

meio cultural e social, capacidade de atenção e concentração, raciocínio e calculo. 

A aluna beneficia de um Programa Educativo Individual (PEI), segundo o Decreto 

de Lei nº3/2008. Neste vêm especificadas as adequações que devem ser elaboradas no 
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processo de ensino e aprendizagem. As estratégias a desenvolver com a aluna remetem 

para adequações no processo de avaliação, tais como: tipo de provas, instrumentos de 

avaliação, periodicidade e duração. O beneficiar de uma turma reduzida e apoio 

pedagógico personalizado também é fundamental ao processo da aluna. 

O outro aluno com Necessidades Educativas Especiais é o J, com quinze anos de 

idade. Este aluno desde que iniciou o seu percurso escolar foi sinalizado pelos serviços 

de psicologia e orientação, pela extrema imaturidade demonstrada, passando a usufruir 

de apoio psicológico. A sua vida escolar é marcada pela presença de sentimentos de 

rejeição, chegando a registar períodos de absentismo por indicação médica, para 

minimizar as crises de pânico que desenvolvia. Valoriza muito a atividade lúdica, 

revelando dificuldades de interação e em aceitação de regras, demonstra tensão e 

insegurança. Considera a escola monótona, o que se tem agravado com a frustração 

que vem sentido ao longo do percurso escolar. Os melhores desempenhos e motivação 

nas áreas disciplinares relacionam-se com a interação que estabelece com os docentes. 

Revela apetências pela construção e reparação de objetos e pelos computadores. Tem 

consciência das suas limitações o que o leva a evitar os momentos em que se encontra 

exposto ao grupo de pares, como apresentações e visitas de estudo. Em termos sociais, 

relaciona-se adequadamente com os seus pares e com os adultos. 

Regista três retenções no 1ºciclo e com a mudança para o 2º ciclo começou a aceitar 

a escola e a estabilizar o seu comportamento, contudo as dificuldades de aprendizagem 

continuam a ser uma constante. Durante todo o seu percurso académico encontrou-se 

ao abrigo das medidas educativas do regime educativo especial. O seu contexto 

familiar não é o mais favorável, vive numa família monoparental, com a mãe, o irmão 

e a avó. O seu agregado familiar usufrui de acompanhamento social.  

O aluno apresenta alterações das funções mentais em vários domínios: atenção; 

memória (auditiva, visual e de trabalho); raciocínio; percepção; abstração; linguagem; 

cálculo mental e numérico. Em relação à aprendizagem e aplicação de conhecimentos 

revela dificuldades graves nas seguintes categorias: aprender a ler, aprender a escrever 

e aprender a calcular. Não adquiriu competências para reconhecer caracteres, letras e 

palavras, o mesmo se verifica na transposição de palavras ou ideias pronunciadas 

oralmente para código escrito. Encontra-se também comprometida a capacidade de 

trabalhar com números e realizar operações matemáticas, reconhecendo apenas 

números até dez e fazendo operações muito simples com concretização. Apresenta 

dificuldades moderadas em adquirir conceitos, concentrar a atenção, dirigir a atenção e 
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resolver problemas. Ao nível dos autocuidados revela dificuldades moderadas em 

cuidar da própria segurança. 

No que diz respeito às interações e relacionamentos interpessoais o aluno apresenta 

dificuldade moderada, manifestando alguma ingenuidade e vulnerabilidade que não lhe 

permitem distinguir o certo e o errado, comprometendo a sua segurança e integridade 

física. É um aluno que lida mal com a frustração e com a exposição aos outros, uma 

vez que não apresenta recursos suficientes que lhe permitam regular os seus 

comportamentos de forma estável e equilibrada. Patenteia grande pobreza de recursos 

emocionais e estruturais da sua personalidade, com desvalorização de si próprio, 

introversão, baixa autoestima e ausência de afetos.  

 O aluno J apresenta alterações ao nível das funções mentais globais, com 

deficiência moderada nas funções de orientação no espaço e no tempo, e deficiências 

graves, nas funções da consciência e intelectual. Evidenciou um Quociente de 

Inteligência muito inferior ao esperado para a sua faixa etária, conseguindo melhores 

resultados nas provas de realização, que implicam coordenação e velocidade visuo-

motoras, visualização e estruturação espacial e precisão na execução. Os baixos 

resultados nos testes realizados ao aluno evidenciam: estados ansiosos, desatentos e de 

falta de concentração; interesses e oportunidades culturais pobres; dificuldades de 

compreensão do mundo exterior, défice de socialização; aprendizagens escolares 

pobres; adaptação social e ligação à realidade poço consistentes; capacidades de 

raciocínio e de planear com valores abaixo da média. Demonstra ausência de 

capacidade de representação simbólica, de raciocínio e capacidade numérica em 

aritmética mental; possui dificuldades no vocabulário com incapacidade na formação 

de conceitos e pensamento abstrato e de memória. Tem uma boa orientação espacial e 

organização visuo-perceptiva, embora não possua abstração da realidade. 

Segundo o Decreto de Lei nº 3/2008 o aluno possui adequações no processo de 

avaliação, através de instrumentos de certificação. O J beneficia de Currículo 

Especifico Individual, no qual são substituídos e introduzidos objetivos e conteúdos, e 

está abrangido por critérios específicos de avaliação. O aluno é acompanhado por uma 

terapeuta especializada.  

Assim sendo, as competências especificas a trabalhar com o aluno são: 

- Desenvolver competências para a independência pessoal e social; 

- Estabelecer um equilíbrio entre o desenvolvimento intelectual e sócio pessoal; 

- Contribuir para a estabilidade emocional e afetiva; 
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- Fomentar a integração e participação do jovem no meio escolar; 

- Estimular o desenvolvimento de habilidades funcionais e vocacionais; 

 

 
 
2.4 Disciplina de Oficina de Expressão Plástica 
 

 

2.4.1 Caracterização e organização  

 

No 3.º ciclo do ensino básico, segundo o Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, 

os estabelecimentos de ensino têm de assegurar uma disciplina de área artística 

opcional, de carácter obrigatório. Uma das disciplinas de oferta da Escola Secundária 

com 2.º e 3.º ciclos Gil Vicente é Oficina de Expressão Plástica. Esta disciplina 

funciona por turnos, isto é, cada semestre desenvolve-se com metade da turma, 

enquanto a outra metade frequenta Educação Tecnológica.  

O programa da disciplina de Oficina de Expressão Plástica foi elaborado pelo grupo 

disciplinar de Artes Visuais da escola, pois não existe nenhum programa para esta 

disciplina homologado pela Direção Geral da Educação. Foi igualmente base de apoio 

à planificação, o programa de Educação Visual, pois as diretivas da escola e da 

disciplina referiam a importância deste. Estas diretivas consignavam que as 

competências gerais e específicas eram comuns às disciplinas de carácter artístico.   

A disciplina de Oficina de Expressão Plástica é uma das três disciplinas de opção no 

sétimo ano de escolaridade, tem uma carga horária de dois tempos letivos semanais, a 

desenvolver ao longo dos três anos do 3º ciclo. É uma disciplina de cariz teórico-

prático, privilegiando os trabalhos práticos realizados pelo aluno na sala de aula. 

Permite o desenvolvimento da criatividade, bem como o conhecimento de diversas 

formas de expressão plástica, através da exploração de técnicas a materiais plásticos.  

A Educação Artística integra o ensino básico como área curricular, desempenhando 

a Expressão Plástica um papel essencial na concretização deste objetivo. A arte permite 

desenvolver o pensamento crítico, criativo e sensitivo, permitindo explorar e transmitir 

novos valores, compreender a cultura e assumir-se como expressão cultural.  

 No sistema educativo, as artes visuais, através da experiência estética e artística, 

propiciam a criação e a expressão, pela vivência e fruição deste património, permite o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da cognição, sensibilidade e comunicação. A 
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Educação Artística, enquanto processo contínuo, contribui para o desenvolvimento 

estético-visual dos alunos, contribuindo para elevar o nível cultural. (Ministério da 

Educação, 2001). 

A disciplina de Oficina de Expressão Plástica tem o objetivo de desenvolver a 

capacidade plástica e expressiva através da abordagem aprofundada de metodologias 

no campo da Educação Artística. Os conteúdos abordados e explorados permitirão a 

consolidação da vertente criativa essencial em qualquer área do conhecimento ou 

opção vocacional futura. O desenvolvimento do programa tem o objetivo de 

desbloquear a linguagem da comunicação visual, capacitando os alunos com 

instrumentos para conhecer melhor o mundo que os rodeia e a si próprios (Programa da 

disciplina, 2002). 

De acordo com as orientações curriculares (2002) a disciplina organiza-se segundo 

três dimensões estruturantes: 

- Dimensão sócio-afectiva: que pretende o desenvolvimento de valores como o 

respeito por si próprio e pelos outros, numa perspectiva solidária na gestão dos 

trabalhos em grupo e na aprendizagem colectiva. 

- Dimensão integradora: que procura a articulação com outras áreas do 

conhecimento e do saber, assim como o entendimento do papel desempenhado pela 

área artística na vida social, cultural, económica, entre outras. 

- Dimensão estética: que objetiva o domínio da linguagem específica da arte, o 

desenvolvimento da sensibilidade estética, tanto ao nível experimental como ao nível 

da apreciação e da fruição da forma, a capacidade do exercício do juízo crítico e a 

interiorização de formas da expressão estética.  

 

Segundo o Programa da disciplina (2002), as competências essenciais a desenvolver 

na disciplina passam por:  

- Evidenciar aprendizagens significativas do conhecimento através de processos de 

experimentação na área da Expressão Plástica;  

- Desenvolver estratégias de comunicação visual através da utilização de diferentes 

materiais e tecnologias;  

- Adquirir e desenvolver capacidades nos domínios da expressão e comunicação 

plástica;  

- Adquirir/aprender técnicas de construção e códigos de representação/ apresentação 

e desenvolver a consciência e sentido estético. 
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Sendo esta uma disciplina que se desenvolve ao longo de três anos letivos, o 

principal objetivo é que ocorra uma progressiva aquisição de competências, 

ferramentas e linguagens específicas da área das Artes Visuais. Segundo o Programa 

da disciplina (2002), no 7.º ano do ensino básico pretende-se realizar uma introdução e 

sensibilização à linguagem e códigos de comunicação. O programa neste campo é 

pouco explícito e bastante vago, deixando liberdade ao professor para desenvolvê-lo da 

forma que este considere mais adequada. Nesse sentido, as apropriações e experiências 

realizadas sobre os vários domínios da expressão plástica não devem ser consideradas 

estanques e finalizadas. O professor deve desenvolver o programa da disciplina tendo 

em consideração o grupo particular de alunos, considerando os níveis de 

desenvolvimento, motivações, experiências anteriores e expectativas.  

Na Oficina de Expressão Plástica procura-se que os alunos desenvolvam uma série 

de competências, para que consigam expressar-se criativamente. O processo de 

ensino/aprendizagem deverá potenciar a construção e apropriação dos diferentes 

sentidos inerentes às práticas artísticas. Neste processo os alunos deverão 

continuamente, e de uma forma integrada, desenvolver a capacidade de expressão e 

comunicação. As sugestões metodológicas estão orientadas segundo duas vertentes: a 

técnica, que envolve técnicas de expressão que permitem desenvolver aspetos técnicos 

e criativos; e a expressiva/experimental: que envolve resolução de problemas e 

exercícios criativos, através da prática e adaptação de materiais e técnicas (Programa 

da disciplina, 2002). 

 

Relativamente às orientações curriculares instituídas pela escola para o sétimo ano, 

devem ser desenvolvidos os seguintes conteúdos: 

- Percepção e comunicação visual: Expressão livre não condicionada. 

Objectivos: despertar para os diferentes meios expressivos de representação; 

compreender e utilizar diferentes modos de dar forma baseados na observação das 

criações da natureza do homem. 

- Percepção e comunicação visual: Explorações plásticas bidimensionais. 

Objectivos: desenvolver o gosto por diferentes áreas de exploração dos meios 

cromáticos e técnicos expressivos. 

- Percepção e comunicação visual: Exploração plástica tridimensional. 

Objectivos: desenvolver o gosto experimental por diversos processos de volumetria.  
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2.4.2 Avaliação na disciplina de OEP 
 
 
Neste ponto do trabalho vai ser descrito o que está instituído pela escola 

relativamente à avaliação da disciplina de Oficina de Expressão Plástica, no 3º ciclo. 

Esta informação foi recolhida nos documentos oficiais disponibilizados e elaborados 

pela escola. Os objetivos da avaliação na disciplina de Oficina de Expressão Plástica, 

no 3º ciclo, incidem, essencialmente, no grau de envolvimento nas tarefas propostas, na 

criatividade e cooperação com o grupo turma, e não por avaliar os talentos individuais. 

Caracteriza-se por uma nítida vertente para a educação através do conhecimento, 

manipulação e expressão dos materiais e técnicas. 

É essencial ter em consideração os ritmos de aprendizagem distintos dos alunos da 

turma. Nesse sentido, o docente e os alunos necessitam refletir sobre as experiências da 

sala de aula, avaliando assim a sua progressão. Os alunos são envolvidos no processo 

de avaliação, sendo esta uma forma de co-responsabilização no desenvolvimento do 

trabalho. A avaliação deverá portanto incidir sobre o desenvolvimento, capacidades, no 

progresso alcançado, na realização de tarefas e no atingir de metas propostas.  

O professor no decurso das aulas vai identificando áreas de crescimento individual, 

de forma a melhorar os resultados. É fundamental instigar a confiança dos alunos no 

relacionamento com os seus pares, mas também no domínio de materiais e técnicas, 

para que a progressão ocorra como um todo.    

As áreas de avaliação são definidas no programa da disciplina da seguinte forma: 

- Trabalhar com os outros: capacidade de trabalhar com todos os elementos do 

grupo; capacidade de discordar e argumentar. 

- Discussão das propostas de trabalho: capacidade de escuta; capacidade de crítica 

construtiva. 

- Capacidade experimental (expressiva não condicionada, materiais, técnicas): 

sensibilidade no envolvimento nos exercícios de expressão/ construção dos projetos 

propostos; responsabilização e participação/ envolvimento na produção dos objetos/ 

projectos; comprometimento com as tarefas distribuídas e aceites. 

 

A avaliação fundamenta-se na observação direta de comportamentos e atitudes. Os 

critérios de avaliação são essenciais uma vez que se opera num sistema de objetivos e 

metas a alcançar. De acordo com a especificidade das unidades didáticas os critérios 

deverão ser estabelecidos com a necessária flexibilidade e adaptação ao longo do ano.  
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Os critérios de avaliação definidos pelo grupo disciplinar para a disciplina de 

Oficina de Expressão Plásticas são: assiduidade/ pontualidade; participação; integração 

das regras estabelecidas; capacidade de trabalhar em grupo; capacidade de realização 

autónoma; empenhamento; concentração no trabalho; criatividade; sentido social; 

capacidade de utilizar meios de expressão plástica; capacidade de comunicação. 

Encontramos os critérios de avaliação para OEP divididos em percentagens da 

seguinte forma: 

- Participação e empenho (10%) 

- Organização e Método de Trabalho (15%) 

- Criatividade/Interpretação/recriação (45%) 

- Aquisição de conhecimentos (30%) 

 

 

 

3. PLANIFICAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

3.1 Problemas e dificuldades diagnosticadas  

 

No início do ano letivo deparei-me com a complexidade de escolher uma das turmas 

da Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente para desenvolver o meu estudo. 

Como os meus objetivos iniciais incidiam sobre o desenvolvimento de estratégias de 

motivação e aprendizagem na área das Artes Visuais, selecionei a turma 6.ª do sétimo 

ano, dado que estes alunos manifestavam diversas problemáticas, revelando níveis de 

conhecimentos e ritmos de aprendizagem distintos.  

Após a análise das informações recolhidas dos processos dos alunos, Projeto 

Curricular de Turma e a realização de um estudo diagnóstico, foram identificados os 

seguintes problemas: 

- Turma bastante heterogénea, manifestando diferentes níveis de conhecimentos 

e evidenciam ritmos de aprendizagem diferentes; 

- Falta de autonomia; 

- Dificuldade na realização de tarefas em grupo; 

- Dificuldades de concentração e atenção na sala de aula; 

- Participação desorganizada; 
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- Existência de problemas a nível emocional e familiar que afetam o rendimento 

escolar dos alunos; 

- Falta de hábitos e métodos de estudo, bem como a falta de preparação cuidada 

do material para as aulas; 

- Irregularidade na realização das tarefas propostas; 

- Falta de empenhamento e de estudo; 

- Fracas expectativas em relação à escola; 

- Assiduidade irregular de alguns alunos; 

- Faltas de material necessário para a aula.   

 

De acordo com o Projeto Curricular de Turma as competências a desenvolver 

deveriam incidir nos seguintes objetivos: 

- Promoção do sucesso educativo: promover o estudo e o trabalho regular; 

responsabilizar os alunos pelo cumprimento dos seus deveres; atribuir apoios 

educativos sempre que tal se justificar; 

- Educação e formação cívica e para a cidadania: orientar um trabalho 

pedagógico de formação cívica com vista a desenvolver valores como promoção para a 

saúde, prevenção ambiental, prevenção de comportamentos de risco, combate à 

violência e promoção da segurança; reconhecer, incentivar e valorizar os alunos cujos 

resultados escolares, atitudes e comportamentos meritórios sejam dignos de servir de 

exemplo para a comunidade escolar; 

- Formação cultural e científica: assegurar o desenvolvimento das competências 

de compreensão e expressão em língua materna; assegurar o desenvolvimento das 

competências em línguas estrangeiras como forma de acesso e de abertura ao mundo; 

- Prevenção e combate ao abandono escolar, pois existia pelo menos uma aluna 

nesta situação.    

 

Nas primeiras aulas da disciplina em que fui apenas assistir e recolher informações, 

foram evidentes algumas dificuldades, nomeadamente, a falta de concentração e 

atenção em sala de aula. Alguns alunos manifestavam problemas de comportamento e 

atitudes desajustadas na sala de aula, estando constantemente desatentos e a conversar. 

Revelavam falta de autonomia e métodos de trabalho, solicitando constantemente o 

auxílio da professora cooperante. Também revelavam pouco empenho e irregularidade 

na realização das tarefas propostas. A falta de material era outro dos problemas que 
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condicionavam as aprendizagens. A maioria dos alunos não cumpria as orientações da 

professora, revelando dificuldades na compreensão dos enunciados dos exercícios. De 

uma forma geral, a turma apresentava-se muito desmotivada e com diversas 

problemáticas, quer ao nível das aprendizagens, quer ao nível das atitudes e valores.    

Relativamente aos dados recolhidos nos exercícios diagnósticos realizado na 

segunda aula lecionada, foram fundamentais para conseguir planificar as tarefas 

seguintes e estruturar as estratégias de ensino. 

No exercício de desenho de observação da própria mão fechada os alunos revelaram 

muitas dificuldades, quer ao nível da estrutura, que da relação entre as partes. Apenas 

dois alunos representaram a mão bem estruturada e com volumetrias. Os dois alunos 

com Necessidades Educativas Especiais nem sequer realizaram o exercício.  

No exercício de representação do mapa do percurso de casa à escola, com 

referenciais, os alunos com Necessidades Educativas Especiais voltaram a não realizar 

o exercício. A aluna I também manifestou dificuldades e não realizou o exercício. 

Apenas um aluno fez uma boa representação espacial, com razoável percepção do 

espaço e da relação dos vários elementos. Os restantes apresentaram dificuldades ao 

nível da representação e da percepção do mapa. Alguns conseguiram uma razoável 

estrutura do espaço, contudo não desenharam referências formais.  

No exercício da representação de si mesmos e do agregado familiar, todos os alunos 

concretizaram o exercício, representando pessoas e animais. Em alguns trabalhos era 

perceptível a existência de alguns problemas familiares.  

No último exercício o objetivo era percepcionar a capacidade criativa dos alunos. 

Eles tinham de construir figuração a partir de linhas aleatórias. A aluna F, que já tinha 

revelado bastantes dificuldades nos outros exercícios, não realizou este. Dos desenhos 

elaborados, constatou-se muitas limitações, embora as figuras fossem, na sua maioria, 

dinâmicas e expressivas. Deixaram indeterminadas algumas linhas e as formas eram 

pouco coerentes. Neste exercício os alunos revelaram pouco empenho e concentração 

 

 

3.2 Planificações das unidades didáticas 

 

A planificação revela-se essencial no desenvolvimento do trabalho de um professor. 

Os planos de trabalho iniciais foram elaborados de acordo com as orientações 

curriculares da disciplina, as indicações definidas pelo Conselho de Turma, os 
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objectivos a alcançar e sua adequação à turma 6 do sétimo ano. Procurei aplicar uma 

abordagem criativa e lúdica dos conteúdos programáticos, tendo consideração a 

aquisição das competências específicas e essenciais a desenvolver na disciplina.  

Num panorama que se antevia complicado pelos inúmeros problemas que a turma 

apresentava, procurei atingir objetivos específicos de acordo com o contexto da turma. 

Após a realização da análise detalhada do perfil da turma e a detecção dos principais 

problemas, concluí que inúmeros dos problemas que se refletiam nas aprendizagens 

resultavam da falta de motivação. Por conseguinte, o meu plano de atuação passaria 

por desenvolver estratégias e metodologias de ensino que combatessem a desmotivação 

e desinteresse dos alunos pelas tarefas escolares, de forma a alcançarem o sucesso. 

Teria, por isso, de alterar determinados procedimentos que se revelavam infrutíferos e 

criar novas experiências de aprendizagem adequadas às especificidades destes alunos, 

com o objetivo de superar todos os obstáculos que estavam a condicionar a realização 

das tarefas propostas e, consequentemente, a aprendizagem.    

Revela-se fundamental a definição de objetivos concretos, para que os alunos 

compreendam claramente as metas a atingir. Procurei desenvolver o trabalho de acordo 

com três princípios: a clareza; a orientação e a especificidade. Sem estas concepções 

facilmente os alunos dispersam a sua atenção e acabam por não cumprir o que lhes é 

solicitado. Para isso é essencial que exista um plano orientado com o propósito de 

concretizar os objetivos predefinidos. A organização e estratégia são uma forma de 

alcançar o sucesso e/ou minimizar os fracassos e insucessos. Estabelecer objetivos 

isolados não é o suficiente para se ser bem-sucedido, é necessário considerar a unidade 

didática como um todo. 

Ao longo da concretização dos projetos é necessário ir ajustando, refazendo e 

modificando a planificação para que a sua aplicação seja a mais adequada. Os planos 

ensino-aprendizagem devem-se adaptar à turma em geral e aos alunos enquanto 

pessoas individuais, com características específicas e diferentes ritmos de trabalho.  

A primeira Unidade Didática estava inicialmente planificada pela professora 

cooperante e tinha de ser obrigatoriamente cumprida, por conseguinte, tive algumas 

limitações no desenvolvimento do trabalho. Os objetivos, conteúdos e atividades 

estavam predefinidos e não poderiam ser alterados, contudo tinha a possibilidade de 

acrescentar conteúdos e desenvolver as estratégias de entendesse serem as mais 

adequadas.  
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O trabalho planificado resumia-se à construção de caleidoscópios, abordando alguns 

conteúdos geométricos. Devido ao facto dos alunos terem graves lacunas ao nível dos 

conhecimentos no campo cultural e artístico, introduzi, ao nível das temáticas, 

conteúdos básicos da área da História de Arte. Estes novos conteúdos incidiram na arte 

do século XX, nomeadamente as vanguardas artísticas.  

Na segunda Unidade Didática tive autonomia para definir, sem condicionalismos, os 

objetivos, conteúdos e atividades, bem como, desenvolver estratégias e os auxiliares 

didáticos que fossem apropriados. Este facto proporcionou-me condições para realizar 

uma nova abordagem às orientações curriculares da disciplina, aplicando metodologias 

de aprendizagem cooperativa e aprendizagem através de projetos, e propondo práticas 

pedagógicas com o incremento das Tecnologias da Informação e Comunicação. Estas 

metodologias e o recurso às tecnologias foram utilizados como processo facilitador e 

motivador das aprendizagens em Artes Visuais.  

Como proposta de trabalho propus a realização de filmes de animação, realizados 

em grupos de três ou quatro alunos. O projeto iria ser ele todo ser realizado pelos 

alunos, desde a ideia, concepção, realização, à fase de produção, realização e 

respectiva publicação. 

Em relação às temáticas pretendi proporcionar experiências que incentivassem à 

reflexão sobre problemáticas actuais pertencentes ao universo escolar, contribuindo 

para ajudar os alunos a descobrir e a compreender a realidade visual envolvente. Os 

temas, selecionados pelos alunos, iriam incidir sobre a civilidade e a educação para a 

cidadania, em função dos problemas específicos que cada grupo de trabalho 

pretendesse trabalhar.  

Neste caso introduzi conteúdos da História da Arte, não enquanto temáticas para os 

projetos, mas como aprendizagem ao nível dos processos de trabalho e respetivas obras 

de arte de artistas contemporâneos portugueses. Pretendia que os alunos 

compreendessem como se desenrolam as fases de um projeto de trabalho artístico até 

se chegar ao resultado final.    

Dividi a planificação das Unidades Didáticas em quatro domínios estruturantes: 

competências; objetivos; conteúdos e atividades (cf. Anexos 1 e 2). Estes vão ser 

descritos nos pontos seguintes, procurando uma melhor clarificação dos planos de 

trabalho.  
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3.2.1 Competências 

 

Para definir as competências a atingir, tive em consideração as Competências 

Especificas da Educação Artística, as Competências essenciais da disciplina de Oficina 

de Expressão Plástica e os Programas Educativos Individuais dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais.  

Em ambas as Unidades didáticas pretendi que os alunos explorassem diferentes 

formas e técnicas de criação e de processos comunicacionais e na segunda UD que 

utilizassem as Tecnologias de Informação e Comunicação.  

De acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico, as competências específicas 

para a Educação Artística estão estruturadas segundo quatro grandes eixos que se inter-

relacionam, nomeadamente:   

- Apropriação das linguagens elementares das artes;  

- Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação;  

- Desenvolvimento da criatividade;  

- Compreensão das artes no contexto.  

 

Após a análise das competências específicas em Artes Visuais e das competências 

essenciais definidas no programa da disciplina de Oficina de Expressão Plástica, cada 

Unidade Didática foi estruturada a partir do desenvolvimento das seguintes 

competências:  

- Conhecimento de manifestações artísticas dos séculos XX e XXI;  

- Evidenciar aprendizagens significativas do conhecimento através de processos de 

experimentação na área da Expressão Plástica;  

- Desenvolver estratégias de comunicação visual através da utilização de diferentes 

materiais e tecnologias;  

- Adquirir e desenvolver capacidades nos domínios da expressão e comunicação 

plástica através da realização de criações plásticas;  

- Usar diferentes tecnologias da imagem na realização plástica. 

- Reconhecer a permanente necessidade de desenvolver a criatividade de modo a 

integrar novos saberes; 

- Adquirir e aprender técnicas de construção e códigos de representação/ 

apresentação e desenvolver a consciência e sentido estético; 
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Relativamente aos alunos com Necessidades Educativas Especiais, as competências 

especificas a trabalhar individualmente resumem-se a: 

- Desenvolver competências para a autonomia; 

- Contribuir para a estabilidade dos alunos; 

- Estimular a integração e participação dos alunos no grupo turma; 

- Fomentar o desenvolvimento de capacidades práticas correspondendo aos seus 

interesses e expectativas; 

 

 

3.2.2 Objetivos   

 

Em relação à primeira Unidade Didática, os objetivos inicialmente planificados 

baseavam-se no desenvolvimento de um mecanismo funcional, um caleidoscópio, que 

seria colocado no polivalente da escola, para usufruto e lazer da comunidade escolar. 

No desenvolvimento do trabalho os alunos deveriam encontrar respostas criativas e 

sustentadas. Também deveriam compreender a importância da aprendizagem através 

de projetos na realização das tarefas e na prossecução de objectivos mais complexos.  

Os alunos deveriam começar por construir uma maqueta individual e posteriormente 

construir o objeto final em grupo, compreendendo a eficiência do trabalho em equipa e 

percebendo a responsabilidade individual nessa situação.  

 Na segunda Unidade Didática, uma das principais premissas foi a exploração de 

práticas cooperativas entre os alunos, na elaboração de um projecto criativo, tendo 

como objetivo o desenvolvimento da aprendizagem e da motivação. A planificação 

desta Unidade, devido ao factor tempo, exigiu a estruturação de objetivos concretos, 

apesar de estarem dependentes das relações que se estabeleceram entre pares e da 

eficácia na sua organização. Era necessário os alunos ao longo do processo irem 

tomando decisões, gerindo os problemas, não individualmente, mas enquanto como 

elementos integrantes de um grupo de trabalho.  

Pretendeu-se que os alunos se consciencializassem e compreendessem os problemas 

vividos no quotidiano da própria escola, através do desenvolvimento de capacidades 

para avaliar os problemas e participação de forma positiva. O objetivo era 

desenvolverem atitudes de participação responsável e de tomadas de decisão para 

atuarem sobre os próprios problemas.  
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Ao longo da planificação das duas Unidades Didáticas estabeleci objetivos a 

alcançar durante o desenvolvimento dos projetos, nomeadamente:   

- Utilizar diversos elementos estruturais da linguagem plástica; 

- Compreender a importância das artes plásticas como meio de expressão e 

comunicação visual; 

- Desenvolver a compreensão e a procura de processos criativos; 

- Conhecer diferentes correntes artísticas e suas características; 

- Reconhecer as noções básicas de Geometria plana e composição visual; 

- Explorar diferentes técnicas, materiais e suportes de representação da forma 

pictórica e escultórica; 

- Realizar um projeto plástico e criativo;   

- Encontrar respostas criativas e sustentadas para a realização de um objetivo. 

- Perceber a importância da metodologia projetual na realização de tarefas e na 

prossecução de objectivos mais complexos e difíceis. 

- Saber trabalhar individualmente e perceber quando é mais eficiente trabalhar-se 

em equipa. 

- Saber trabalhar em grupo e perceber a responsabilidade individual nessa situação. 

- Conhecer meios e ferramentas digitais.  

- Desenvolver o espírito crítico na apreciação do trabalho realizado 

individualmente e em grupo. 

 

 

3.2.3 Conteúdos  

 

De acordo com as orientações curriculares da disciplina de Oficina de Expressão 

Plástica para o sétimo ano, os alunos deveriam explorar os seguintes conteúdos: 

- A percepção e comunicação visual: Expressão livre não condicionada. Os 

objetivos deste conteúdos deverão passar por: estimular os alunos para os diferentes 

meios expressivos de representação; compreender e utilizar diferentes modos de dar 

forma baseados na observação das criações da natureza do homem. 

- A percepção e comunicação visual: Explorações plásticas bidimensionais. Os 

objetivos devem incidir no desenvolvimento do gosto por diferentes áreas de 

exploração dos meios cromáticos e técnicos expressivos. 
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- A Percepção e comunicação visual: Exploração plástica tridimensional. O 

objetivo deste conteúdo deverá passar por desenvolver o gosto experimental por 

diversos processos de volumetria.  

 

Na primeira Unidade Didática os conteúdos a abordar estavam planificados pela 

professora cooperante da seguinte forma:  

- Eixos de simetria;  

- Padrões;  

- Traçados geométricos: divisões de segmentos; arcos de circunferência 

concêntricos e concordantes; espirais simples e duplas;  

- Cor: cor luz e cor opaca; contrastes; vibração; complementares. 

- Forma-função: recuperação e reciclagem de materiais para a realização de 

maquetas de caleidoscópios. 

 

Neste panorama, e na impossibilidade de alterar a unidade didática, procedi à 

introdução de novos conteúdos que abordassem temáticas sobre a História da Arte e o 

património artístico. As correntes artísticas selecionadas para o desenvolvimento do 

trabalho foram as vanguardas artísticas do século XX, suas características e principais 

artistas plásticos. 

Devido às especificidades do mundo artístico e à multiplicidade de informação, 

optei por selecionar apenas seis vanguardas para desenvolver os conteúdos. Os 

movimentos artísticos selecionados foram: o Fauvismo; o Expressionismo; o Cubismo; 

o Surrealismo; o Futurismo e o Abstracionismo.  

 

Relativamente aos conteúdos a abordar na segunda Unidade Didática, além dos que 

já tinham sido trabalhados na Unidade Didática anterior, foram: 

- Elementos visuais na Comunicação: através do levantamento gráfico dos 

personagens, cenários, espaços, construção do storyboard e guião; 

- Códigos da Comunicação Visual: execução do projeto para o filme de animação; 

construção tridimensional das maquetas e personagens; 

- Papel da imagem na Comunicação: reconhecer a importância das imagens/filme no 

comportamento das pessoas; divulgação nos meios de comunicação dos projetos; 

- Relação Homem-Espaço: registo esquemático das proporções e movimentos dos 

personagens; projeto de espaços, tendo em consideração a relação homem-espaço; 
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- Fatores que determinam a forma dos objetos: conhecer as propriedades físicas dos 

materiais e saber fazer escolhas em função dessas propriedades. 

 

 

3.2.4 Atividades  

 

Relativamente à primeira Unidade Didática estavam planificadas pela professora 

orientadora as seguintes atividades: 

- Recorte do perfil do aluno, compreendendo empiricamente o que é um eixo de 

simetria; 

- Recortes com eixos cada vez mais complexos criando padrões diversos;  

- Traçado de padrões com eixos de simetria radiais, de um ponto de vista científico 

e rigoroso, com instrumentos de precisão;  

- Recolha de materiais diversos que iriam ser reciclados na realização de maquetas 

de caleidoscópios; 

- Construção e montagem maquetas dos caleidoscópios; 

- Concretização do objeto final, caleidoscópio coletivo. 

 

Além destas atividades, planifiquei novas práticas que fossem ao encontro dos 

objetivos pretendidos, designadamente:  

- Abordagem e investigação às principais vanguardas artísticas do século XX, suas 

características e principais artistas plásticos.   

- Realização de estudos através de traçados geométricos que deveriam corresponder 

às características formais e estilísticas da corrente artística escolhida pelo aluno.  

- Experimentação de materiais e instrumentos;  

- Elaboração da criação plástica da superfície exterior do objecto, através da 

aplicação de cor com técnicas e materiais diversos.  

 

A segunda Unidade Didática foi estruturada por aulas, deste modo os alunos teriam 

de desenvolver determinadas atividades no período de tempo estabelecido. As aulas 

foram planificadas da seguinte forma:  

- 1.ª aula: Introdução à Arte Portuguesa contemporânea, obra e artistas; abordagem 

às temáticas a desenvolver, no âmbito da educação para a cidadania; escolha dos temas 
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a trabalhar por cada grupo para a execução de filmes de animação; elaboração do guião 

e do storyboard; escolha das personagens. 

- 2.ª aula: construção plástica das personagens e maquetas dos cenários com 

materiais de desperdício.  

- 3.ª aula: Conclusão da montagem dos cenários e personagens; explicação e 

demonstração sobre as tecnologias digitais (máquina fotográfica digital e computador), 

técnicas e procedimentos; recolha de imagens para o filme de animação através das 

tecnologias digitais. 

- 4.ª aula: Introdução ao software de edição – MonkeyJam e Movie Maker; 

Elaboração dos genéricos do filme de animação; montagem das imagens e som. 

- 5.ª aula: Análise e reflexão dos trabalhos realizados; visualização dos resultados 

finais das animações no Blog da escola e no site YouTube. 

 

 

3.3 Estratégias interventivas  

 

Realizado o diagnóstico da situação da turma, identificados os problemas e 

analisadas as prioridades, o Conselho de Turma decidiu adotar determinadas 

estratégias, que deviam ser aplicadas pelos professores, tendo em vista a solução das 

principais lacunas.  

Depois de efetuar uma análise detalhada e de acordo com as dificuldades 

diagnosticadas, selecionei a estratégia que poderia aplicar na disciplina de Oficina de 

Expressão Plástica, com vista a solucionar os problemas identificados, nomeadamente: 

- Exigir o uso correto da Língua Portuguesa na expressão escrita e na expressão 

oral; 

- Solicitar a utilização das novas Tecnologias da Informação e Comunicação na 

realização de trabalhos; 

- Insistir com os alunos para realizarem todos os trabalhos solicitados; 

- Incentivar os alunos a manifestar oportunamente e atempadamente as suas 

dúvidas; 

- Proceder, sempre que possível, a um acompanhamento mais individualizado 

dos alunos com mais dificuldades; 

- Usar diferentes formas na apresentação da informação (oral, visual, 

demonstração), bem como estratégias diversificadas; 
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- Promover a interajuda na turma para melhorar o aproveitamento; 

- Ser rigoroso no que respeita ao comportamento e atitudes na sala de aula; 

- Desenvolver atitudes corretas ao nível das relações interpessoais e de saber 

estar. 

Além das estratégias definidas em Conselho de Turma, e objetivando elaborar e 

aplicar metodologias de processo ensino-aprendizagem eficientes, delineei estratégias 

fundamentais para o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Tendo como principio 

orientador a motivação e o envolvimento de todos os alunos na aprendizagem, urge 

concretizar na prática estratégias eficazes para alcançar os objetivos pretendidos.  

Por conseguinte, planifiquei as Unidades Didáticas segundo práticas de trabalho 

cooperativo e de grupo. Esta forma de aprendizagem caracteriza-se pela realização de 

tarefas em que os alunos trabalham em conjunto tendo em vista um objetivo comum. 

Esta estratégia revela-se importante para a inclusão dos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais.  

Outra estratégia foi desenvolver o trabalho através de projetos, para dessa forma o 

aluno ter oportunidade de aprender de acordo com o processo de produção, questionar, 

pesquisar e criar relações que o incentivem a avançar ao longo das tarefas. Esta 

estratégia permite que o aluno seja o principal impulsor no processo ensino-

aprendizagem.   

As tecnologias de informação e comunicação foi outro recurso utilizado enquanto 

estratégia de promover o sucesso e a motivação dos alunos, além de serem ferramentas 

para aprender e ensinar.  

Ao nível da calendarização, o trabalho teria de ser desenvolvido num curto espaço 

de tempo (4 aulas de 90 minutos).  

 

 

3.4 Recursos didáticos 

 

No que se refere a recursos didáticos, desenvolvi diversos materiais para auxiliar o 

processo ensino-aprendizagem. Recorri a auxiliares pedagógicos, tecnológicos e 

culturais, que foram planificados de forma a se adequarem às propostas pedagógicas.  

Os materiais didáticos desenvolvidos por mim para aplicar em contexto ensino-

aprendizagem foram:  
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- Grelhas de Planificação; 

- Quadro de critérios de avaliação; 

- Grelhas de observação de aula; 

- Lista de material; 

- Questionários de perfil do aluno;  

- Ficha diagnóstica; 

- PowerPoint sobre as principais vanguardas artísticas do século XX;  

- PowerPoint sobre geometria plana básica; 

- Fichas de trabalho e respectivas propostas, de ambas as Unidades Didáticas; 

- Modelos de caleidoscópios; 

- PowerPoint sobre Cor/Luz; 

- PowerPoint sobre Arte Portuguesa Contemporânea; 

- Fichas de observação de aulas; 

- Fichas de autoavaliação.  

 

 

 

4. CONCRETIZAÇÃO DOS PROJETOS 

 

4.1 Descrição das aulas  

 

Nesta parte do trabalho vão ser descritos detalhadamente todos os procedimentos  

desenvolvidos ao longo das aulas. É de salientar que a professora cooperante Dora Iva 

Rita deu-me autonomia para realizar o trabalho da forma que entendesse ser a mais 

adequada. Embora a primeira Unidade Didática já tivesse planificada e os objetivos 

estivessem definidos, tive liberdade para determinar as estratégias e metodologias de 

trabalho. Em relação à segunda Unidade Didática, não tive quaisquer restrições ou 

impedimentos, por conseguinte todos os procedimentos foram de minha total 

responsabilidade. A Professora Cooperante esteve presente e disponível em todas as 

aulas, mas fui completamente autónoma nas minhas práticas de lecionação.   

Salienta-se que cada aula corresponde a dois tempos letivos de 45 minutos cada, o 

que perfaz 90 minutos.  
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4.1.1  1.ª Unidade Didática: Caleidoscópio  

 

1.ª aula 

4 de Novembro de 2011 

 

Iniciei a aula com a apresentação aos alunos e pedi-lhes que sucintamente se 

descrevessem e referissem os seus interesses. O facto de ter assistido às duas aulas 

anteriores facilitou esta primeira abordagem. 

Em consequência do comportamento incorrecto manifestado anteriormente, foi 

necessário estabelecer e clarificar algumas regras de funcionamento da disciplina na 

sala, para que futuramente as aulas decorressem de forma eficaz.  

A primeira intervenção foi a apresentação da planificação da primeira unidade 

didática, o caleidoscópio, que iria servir de objeto lúdico para os alunos, num espaço 

público da escola. Foi projectada a grelha de planificação no quadro e explicados 

detalhadamente os seguintes pontos: os objectivos que deveriam ser atingidos ao longo 

da unidade; os conteúdos que iriam ser lecionados; o desenvolvimento das atividades, 

divididas por fases de trabalho; as estratégias que iriam ser implementadas; tempos 

previstos para cada fase do trabalho; materiais e recursos didáticos necessários.  

Em seguida apresentei os critérios de avaliação da disciplina de Oficina de 

Expressão Plástica do 3ºciclo, divididos em saberes e competências, valores e atitudes 

e a percentagem correspondente a cada. E de que forma se iria processar a avaliação e 

mostradas as grelhas de observação de aula. 

Foi disponibilizada a lista de material fundamental à realização dos trabalhos 

iniciais. Tendo consciência das carências económicas de uma grande parte dos alunos 

da turma, esta lista foi limitada ao mínimo essencial. Existia na escola algum material, 

nomeadamente, folhas, pincéis, tintas, entre outros, o que ajudou em parte a solucionar 

algumas faltas.  

Para conhecer o perfil da turma foram preenchidos, pelos alunos, questionários. 

Estes incidiam sobretudo nos interesses e dados pessoais, de modo a identificar 

problemas pessoais, familiares, económicos, entre outros.  

Por fim expliquei aos alunos os objetivos dos exercícios diagnósticos. Foram 

informados que na aula seguinte iriam realizá-los, por isso, deveriam trazer o material 

necessário.   
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2.ª aula 

11 de Novembro de 2011  

 

Esta aula foi dedicada à realização dos exercícios com carácter diagnóstico. Estes 

são fundamentais para obter informações, de modo a possibilitar uma maior eficácia na 

planificação de todo o trabalho posterior. Os exercícios debruçaram-se sobre quatro 

domínios: percepção espacial; criatividade; capacidade de representação; afectivo e 

social.  

Foram distribuídas folhas em formato A3 aos alunos, as quais eles dobraram em 

quatro partes. Colocaram o seu nome, número e turma no canto inferior direito. De 

seguida informei que iram realizar quatro intervenções rápidas, de 10 minutos cada, 

desenhando apenas com lápis de grafite. Expliquei que na primeira face da folha, iriam 

representar, por observação directa, a sua mão fechada. Relembrei a importância da 

percepção visual, através de rápidas exemplificações, sendo mostrados, através de 

imagens projetadas no quadro, algumas fotografias e desenhos. Pedi aos alunos que 

observassem com atenção a sua própria mão, de diversos pontos de vista, diferentes 

daqueles com que a reconhecem de imediato. Estes iniciaram a representação da mão 

fechada numa vista fixa. O exercício decorreu dentro da normalidade, mas demorou 

mais do que o previsto devido às dificuldades sentidas pela maioria dos alunos. Foi 

possível obter informações sobre o domínio da representação gráfica e da motricidade 

fina.       

Passou-se para o segundo exercício, realizado na segunda face da folha. Expliquei 

que os alunos deveriam representar um mapa do percurso de casa à escola, com a 

representação de marcos referenciais. Teriam de representar o percurso, como se 

tivessem de dar essa informação a alguém sem recorrer à linguagem verbal. Essa 

representação tinha de ser eloquente, com todas as referências reconhecíveis. Foram 

colocadas algumas questões pelos alunos, tais como: que referências deveriam 

desenhar, se objectos, pessoas ou edifícios; como o conseguiriam fazer; o irem de 

automóvel limitava-lhes a percepção que tinham do percurso. Nesta fase foi possível 

analisar a capacidade de planificação e de percepção espacial. Nestes exercícios os 

alunos tiveram menos concentrados, gerando algum debate de ideias entre eles.  

No terceiro exercício, o objectivo era a representação de si mesmos e dos elementos 

do seu agregado familiar, incluindo animais de estimação. Iniciei a explicação do 

exercício perguntando aos alunos com quem viviam. Foi pedido que representassem o 
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grupo, incluindo o próprio aluno. Neste exercício foi possível analisar as relações 

familiares e a imagem que tem de si, a sua integração, interação e referências no seio 

familiar. Foi um exercício em que alguns alunos estiveram mais concentrados e mais 

empenhados e outros terminaram-no em pouquíssimo tempo. A esses alunos pedi que 

se empenhassem mais e que podiam desenhar objectos que para si tivessem algum 

valor sentimental.  

Por fim, passei à explicação do quarto exercício, no qual os alunos foram desafiados 

a percepcionarem figurações a partir de uma ou mais linhas aleatórias traçadas por 

mim. Comecei com a pergunta de quem é que já tinha visto figuras nas nuvens, ou nas 

manchas de humidade das paredes ou até nas manchas da lua cheia. A partir daqui 

pedi-lhes que observassem a folha, com uma linha traçada previamente por mim, em 

todos os pontos de vista, virando a folha e colocando-a em todas as posições possíveis, 

até encontrarem a possibilidade da existência de figuras que iriam desenvolver, 

continuando o traçado até à representação estar completa. Neste exercício foi possível 

percepcionar a capacidade criativa dos alunos. Este exercício gerou alguma agitação na 

sala de aula, pois todos queriam expressar verbalmente o que tinham conseguido 

percepcionar. Pedi-lhes que se concentrassem, mas não surtiu qualquer efeito, por 

conseguinte, adverti apenas aqueles que estavam mais agitados e a turma acabou por se 

acalmar e concluir o exercício.    

No final solicitei-lhes que trouxessem o material necessário para a próxima aula e 

pedi-lhes que saíssem da sala ordeiramente.  

 

 

3.ª aula 

18 de Novembro de 2011  

 

Esta aula iniciou-se com a explicação das fases do projecto do caleidoscópio. Os 

alunos iriam primeiramente construir maquetas individuais de caleidoscópios, e em 

seguida iriam desenvolver coletivamente um caleidoscópio para colocar num espaço 

público da escola. A concretização do objecto suscitou questões, que foram 

esclarecidas de forma generalizada e superficial, pois algumas delas só poderiam ser 

explicadas no decurso da concretização prática do projeto  

Procedeu-se à visualização de um PowerPoint acerca das vanguardas artísticas 

europeias do século XX, com imagens exemplificativas de obras de arte e principais 
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artistas plásticos, mundialmente conhecidos. Em breves sínteses, abordou-se o 

contexto histórico, tecnológico e artístico em que surgiram as vanguardas e as 

principais características de cada uma. As vanguardas abordadas foram: o Fauvismo; o 

Cubismo; o Futurismo; o Expressionismo; o Abstraccionismo e o Surrealismo. A 

maioria dos alunos não conhecia os artistas nem as obras, consequentemente, foi 

estabelecido um diálogo com eles no sentido de despertar a sua curiosidade e dessa 

forma levá-los a pesquisarem e a procurarem informação.  

Em seguida, visualizaram um PowerPoint sobre noções históricas de geometria plana 

básica, que incidiram fundamentalmente sobre instrumentos de desenho e referências das 

unidades de medida. Foi também mostrada a História da geometria e os princípios que 

levaram ao seu desenvolvimento. Nesta apresentação os alunos mostraram-se mais atentos 

e curiosos, talvez porque fosse algo que lhes seja familiar.  

Entreguei aos alunos uma ficha de trabalho com uma síntese dos conteúdos que 

tinham sido abordados e a respectiva proposta de trabalho. Desta forma os alunos 

sempre que tivessem dúvidas poderiam consultar a respectiva ficha.  

Os alunos escolheram uma corrente artística, incidindo nas vanguardas do século 

XX, para base do desenvolvimento do trabalho individual. Selecionaram a vanguarda 

com a qual se identificaram e justificaram a sua escolha. Questionei-os sobre o que é 

que se recordavam da respetiva vanguarda e do que tinham visualizado no PowerPoint, 

na tentativa de irem apreendendo alguns conceitos e artistas. Expliquei-lhes que, com 

base nas características da corrente artística selecionada, iriam realizar o desenho do 

projecto para o exterior do caleidoscópio.  

Iniciaram os primeiros esboços do desenho do projecto em folhas A4 com lápis de 

grafite. Pedi-lhes que utilizassem os traçados geométricos estudados e que procurassem 

ir ao encontro das características formais e estilísticas da corrente artística escolhida. 

Nos primeiros esboços surgiram muitas dúvidas e incertezas, mas à medida que foram 

desenhando perderam o receio e obtiveram melhores resultados. Nesta fase da aula 

estabeleci uma maior proximidade com os alunos, pois fui ao lugar de cada um deles 

esclarecer individualmente as dúvidas que iam surgindo. Procurei ajudar no 

desenvolvimento do trabalho, colocando questões e desafiando-os a experimentar 

outros caminhos.  
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4.ª aula 

25 de Novembro de 2011  

 

Comecei por fazer uma revisão dos conteúdos abordados na aula anterior, incidindo 

nas vanguardas artísticas e nos traçados geométricos. No meu entender é importante a 

síntese do que é ensinado anteriormente, para mais facilmente os alunos assimilarem e 

compreenderem os conteúdos. Foram lançadas questões às quais os alunos reagiram 

positivamente e procuraram responder assertivamente. Foram novamente visionadas 

imagens exemplificativas das vanguardas artísticas europeias do século XX e 

principais artistas plásticos. Os alunos já se recordavam de alguns nomes e 

características das vanguardas.  

Passaram então para a fase de conclusão dos esboços iniciados na aula anterior, 

utilizando os traçados geométricos estudados. Em seguida, expliquei de uma forma 

simplificada a representação técnica de objectos, uma vez que os alunos iriam utilizar a 

dupla projecção ortogonal para representar rigorosamente o caleidoscópio individual. 

Mostrei-lhes um exemplo tridimensional do objecto que estavam a desenhar e 

exemplifiquei como iria ficar a representação das vistas. Os alunos, com base no 

exemplo prático, compreenderam rapidamente o que lhes estava a ser proposto. 

Avançaram para a representação rigorosa das vistas de frente e de cima do objeto 

(Figura 11). Tiveram dificuldades na representação da escala e nas medidas. Foi 

necessário um apoio individual para confirmar as medidas dos projetos de alguns 

alunos, pois alguns não conseguiam converter medidas, recorrendo constantemente à 

máquina de calcular para fazer divisões simples. Executaram a representação rigorosa 

da planificação numa outra folha, na qual fizeram o desenho que tinham esboçado para 

o exterior.  
 

 
Figura 11. Imagem da representação rigorosa dos caleidoscópios. Fonte: própria.   
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Seguidamente foram introduzidos conteúdos no âmbito do estudo da Cor/Luz. 

Comecei com uma conversa sobre o que os alunos entendiam ser a cor e que 

importância teria no mundo que os rodeava. Visualizaram um PowerPoint sobre a Cor 

e a sua importância como elemento expressivo e simbólico na linguagem visual. Foi 

mostrada a experiência de Newton e a sua descoberta através de um simples prisma. 

Foram exemplificadas as qualidades da cor: tom, valor e saturação. Seguiu-se uma 

breve abordagem aos contrastes cromáticos, nomeadamente: da cor em si; quente-frio; 

claro-escuro e cores complementares. Por fim foi-lhes mostrado um círculo cromático. 

Ao longo da apresentação sobre o estudo da cor os alunos colocaram algumas questões 

e mostraram-se bastante interessados, principalmente quando eram dados exemplos 

práticos do seu quotidiano. Em seguida realizaram algumas experiências de cores e 

ainda aplicaram uma base de tinta nos cilindros (rolos de cartão que serviriam de base 

aos caleidoscópios individuais). 

No final da aula solicitei que trouxessem materiais de desperdício para a construção 

do interior dos caleidoscópios individuais, tais como: CD; missangas de vidro; garrafas 

de plástico; embalagens de ovos; cartões; entre outros que eles achassem conveniente 

aplicar nos seus objectos. Procurei que os alunos tivessem liberdade de escolha, sem 

nunca lhes impor demasiadas restrições.  

 

 

5.ª aula 

2 de Dezembro de 2011  

 

Iniciei esta aula colocando algumas questões sobre os conteúdos lecionados nas 

aulas anteriores, incidindo principalmente no estudo da Cor/Luz. Inicialmente os 

alunos ficaram bastante inibidos, mas procurei encaminhá-los, dando-lhes pistas, o que 

surtiu efeito, pois acabaram por me irem respondendo à maior parte das perguntas.  

Em seguida, concluíram o projeto rigoroso dos caleidoscópios, a representação da 

planificação do cilindro e o respectivo desenho do exterior do objecto, e passaram o 

desenho para papel vegetal. Esta tarefa ainda demorou algum tempo, pois alguns 

alunos apresentaram bastantes dificuldades e tive de os esclarecer e apoiar 

individualmente. 
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Passaram o desenho para o exterior do rolo de cartão, sobre o qual já tinham pintado 

uma base branca na aula anterior. Após a conclusão dessa tarefa começaram a 

aplicação da cor na superfície, tendo em consideração as qualidades e contrastes 

cromáticos. Para uma maior eficiência nesta tarefa reuni a turma numa mesa ao fundo 

da sala, junto do lavatório. Se por um lado era mais simples a partilha de materiais e a 

limpeza dos mesmos, por outro, o estarem todos juntos poderia gerar situações de 

indisciplina. Por esse motivo, decidi alertá-los previamente das regras que teriam de 

cumprir. Fiz uma breve explicação sobre técnicas de pintura com tintas acrílicas. 

Supervisionei com bastante atenção esta fase do trabalho para que os alunos 

conseguissem avançar fluentemente sem interrupções. Os alunos cumpriram tudo o que 

lhes foi imposto, num espírito de partilha e entreajuda. Dessa forma o trabalho correu 

muito satisfatoriamente e foi possível ir auxiliando individualmente os alunos com 

mais dificuldades. No decorrer da tarefa fui-lhes ensinando técnicas de pintura, mas 

dando-lhes liberdade de experimentação (Figuras 12 e 13).   

No final, os alunos que tinham trazido o material solicitado na aula anterior, 

entregaram-no, devidamente identificado, para ficar guardado numa caixa comum. 

Alertei novamente a turma para trazerem o material em falta para que na aula seguinte 

se procedesse à montagem do caleidoscópio.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 12 e 13. Imagens da pintura dos caleidoscópios. Fonte: própria.   

 

6.ª aula 

9 de Dezembro de 2011  

 

Para esta aula trouxe vários exemplos de caleidoscópios, construídos com os 

mesmos materiais que os alunos estavam a utilizar. Recorreu-se a materiais de 
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desperdício e dessa forma foi possível debater com a turma a importância da 

reutilização e da reciclagem, bem como os seus impactos no meio ambiente.  

Reuni a turma numa mesa e em seguida exemplifiquei como podiam construir o 

interior do objecto. Nesta fase os alunos mostraram-se muito interessados e colocaram 

várias questões. Como os espelhos tinham a forma de um prisma, aproveitei para lhes 

transmitir mais algumas noções de geometria. Depois coloquei-lhes algumas questões 

sobre sólidos geométricos e a sua construção, às quais eles responderam prontamente.    

Em seguida, desenharam a planificação dos prismas para facilitar o corte e puderam 

concretizar na prática o que tinham aprendido em teoria. Com a minha colaboração, 

cortaram as peças dos Compact Discs e construíram os prismas tridimensionalmente. 

Alguns alunos tiveram algumas dificuldades na construção do interior dos 

caleidoscópios, mas todos estiveram muito motivados na tarefa.  

Recortaram as duas lentes de embalagens plásticas e preencheram-nas com vidros e 

missangas. Os alunos que iam concluindo a sua construção ajudaram os restantes. No 

fim, uma parte da turma conseguiu concluir a tarefa (Figuras 14 e 15).   

No final da aula foram observados os efeitos ópticos produzidos pelos vários 

caleidoscópios. Os alunos puderam observar os objetos dos colegas e opinar sobre o 

que estavam a observar. Mostraram-se bastante satisfeitos com os resultados e 

interessados em visualizar os efeitos ópticos. Foi ainda solicitado aos alunos que, com 

base nos trabalhos desenvolvidos, pensassem no caleidoscópio final, que iria 

posteriormente ser colocado num espaço público da escola.  

 

   
Figuras 14 e 15. Imagens da construção e resultado final dos caleidoscópios. Fonte: própria.   
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7.ª aula 

16 de Dezembro de 2011 

 

Nesta aula começámos a elaboração do projeto e pintura do caleidoscópio coletivo. 

Foi explicado aos alunos o que seria necessário fazer para a sua realização. O objeto 

teria como premissas as mesmas das maquetas anteriormente realizadas. A sua 

construção iria ser elaborada a partir de materiais de desperdício, o cilindro base do 

nosso objeto, era um tubo em PVC. Os temas do trabalho eram os mesmos, procurando 

reunir toda a informação apreendida até ao momento. O projeto foi realizado em grupo 

para que todos colaborassem. A estratégia de trabalho colaborativo e cooperativo 

acarreta algumas regras que foram transmitidas aos alunos.  

Os alunos que já tinham concluído a sua maqueta individual iniciaram a pintura do 

cilindro, os restantes dedicaram-se à conclusão dos caleidoscópios individuais.  

Inicialmente o trabalho em grupo gerou alguma controvérsia e discussão. Foi 

necessário a minha intervenção para que o trabalho conseguisse avançar. Fizeram 

vários esboços e estudos de cor. Salientei a importância do projeto inicial, contudo este 

não deveria ser estanque, isto é, podiam ao longo da realização da pintura fazer as 

alterações que achassem pertinentes.  

Em seguida iniciaram a pintura do caleidoscópio de grupo. Foram explicadas as 

diferenças da base de aplicação da pintura, pois anteriormente tinha sido cartão e agora 

seria plástico. A tarefa decorreu bastante bem, os alunos mostraram-se bastante 

motivados e empenhados na sua realização (Figura 16).  

 

 
Figura 16. Imagem da elaboração do caleidoscópio coletivo. Fonte: própria.   

  

Esta seria a última aula do período letivo e por isso era fundamental serem 

realizados alguns procedimentos. Foi efetuada uma breve reflexão e discussão sobre os 
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trabalhos desenvolvidos até ao momento. Os alunos puderam dar a sua opinião sobre o 

que tinham aprendido e expor algumas dúvidas.  

Para saber se os alunos tinham apreendido os conteúdos essenciais, coloquei 

algumas questões e a grande maioria conseguiu responder assertivamente. 

Posteriormente foram esclarecidas algumas dúvidas colocadas pelos alunos.   

Para consolidar conhecimentos, resumi tudo o que tinha sido realizado até ao 

momento, os conteúdos abordados, as técnicas e estratégias utilizadas. Procedi à 

análise e reflexão dos trabalhos desenvolvidos. Debateu-se os resultados obtidos e o 

que poderia ter sido feito para os melhorar. Concluiu-se que a Unidade de Trabalho foi 

um êxito e que os objetivos tinham sido atingidos.      

Em seguida foi distribuída uma ficha de autoavaliação, que foi preenchida pelos 

alunos. Foram recolhidas, pelos alunos, fotografias dos caleidoscópios.  

Por fim, foi visualizada a planificação da unidade didática seguinte, a realizar no 2º 

período a analisados os resultados obtidos (Figuras 17 e 18).  

 

    
Figuras 17 e 18. Imagens do caleidoscópio coletivo, do exterior (à esquerda) e interior (à direita).  

Fonte: própria.   
 
 
 
 

4.1.2  2ª Unidade Didática: Filme de animação 

 

8.ª aula 

6 de Janeiro de 2012 

 

Nesta aula deu-se início à realização da segunda Unidade Didática – filmes de 

animação. Esta foi totalmente planificada e elaborada por mim, tendo total aprovação 

da professora cooperante.  
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Comecei por introduzir conteúdos da História da Arte Portuguesa para abordar 

processos de trabalho artístico. Visualizar um PowerPoint sobre três artistas 

portugueses contemporâneos, o arquiteto Eduardo Souto Moura, a artista plástica Joana 

Vasconcelos e a pintora Paula Rego. Alguns dos alunos já tinham ouvido falar destes 

nomes, mas pouco ou nada sabiam da sua obra e da sua importância no panorama 

artístico. Seguiu-se uma exposição sucinta da biografia dos artistas.  

Sobre o arquiteto Eduardo Souto Moura mostrou-se alguns exemplos de obras 

realizadas por ele, tais como, a Casa das Histórias Paula Rego em Cascais, o Estádio 

Municipal de Braga, a Casa das Artes no Porto e a estação de Metro da Trindade. 

Destacou-se os diversos prémios que recebeu, Entre eles o Prémio Pritzker em 2011. 

Da artista plástica Joana Vasconcelos foram exibidas obras e exposições realizadas em 

Portugal e no Mundo. Salientou-se a utilização de materiais diversos do quotidiano 

para a criação de novas formas, apropriando-se assim dos materiais, 

descontextualizando-os e subvertendo-os. Foram mostrados alguns exemplos em que a 

artista dá uma nova função a objetos usando referências culturais. Foram mostradas 

algumas obras da pintora Paula Rego, destacando as temáticas, muitas vezes 

polémicas, e as narrativas existentes nas suas obras.  

De uma forma geral, procurei que os alunos refletissem sobre o trabalho dos artistas, 

dando espaço à sua intervenção e estando disponível para esclarecer as dúvidas que 

foram colocando ao longo da exibição. Os alunos mostraram-se bastante interessados, 

dialogando ordenadamente.  

Seguiu-se uma análise esquemática da unidade didática dos filmes de animação. 

Explicitou-se detalhadamente todas as etapas necessárias para a concretização de todo 

o projeto e seus propósitos. Realçou-se a importância do cumprimento da planificação 

e respetivos prazos. 

Neste projeto iria ser desenvolvida e aprofundada a aprendizagem cooperativa. O 

trabalho em grupo já tinha sido experimentado no projeto anterior, mas em curtos 

períodos de tempo e não de uma forma continuada. Estas experiências anteriores 

facilitaram a abordagem aos procedimentos. O alunos foram elucidados de como 

deveriam atuar e qual a importância de cada no desenvolvimento do projeto.     

Propus que os alunos desenvolvessem o filme de animação sobre uma temática 

pertencente ao universo escolar, incidindo em temas relacionados com a educação para 

a cidadania. Para realizar a animação iriam recorrer à técnica de animação stop motion. 

Para a construção dos cenários e personagens iriam recorrer a materiais de desperdício, 
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dando-lhes uma nova função. Os alunos mostraram-se muito receptivos ao projeto, 

manifestando bastante interesse.  

Em seguida, a turma dividiu-se em três grupos de trabalho (grupo A: quatro alunos; 

grupo B: quatro alunos e grupo C: três alunos e organizaram-se no espaço da sala de 

aula. Cada grupo iniciou o seu projeto começando por escolher o tema e elaborando 

um esquema geral do guião. Depois de algum debate e reflexão entre os alunos, as 

temáticas escolhidas foram: a preservação do meio ambiente, o Bullying e a 

discriminação e diferença nas escolas. O Grupo A desenvolveu a temática da 

preservação do meio ambiente, mais concretamente a reciclagem e reaproveitamento 

de materiais como matéria-prima para a criação de novos objetos e produtos. O grupo 

B desenvolveu a temática do Bullying, essencialmente a violência física entre pares. E 

o grupo C explorou a temática da diferença e discriminação nas escolas. Em seguida, 

redigiram todas as fases do trabalho e estabeleceram metas. Definiram e esboçaram as 

personagens e os cenários da animação. Em seguida, escreveram o guião e desenharam 

o storyboard, de uma forma simplificada.  

Para controlar o trabalho que estava a ser realizado e ajudar os alunos a 

desenvolverem as ideias fui a cada grupo analisar os projetos e colocar questões que 

achei pertinentes à evolução das histórias. Os alunos debateram as suas ideias, 

expuseram dúvidas e o trabalho fluiu muito satisfatoriamente. A minha intervenção foi 

muito produtiva e permitiu, desde logo, clarificar ideias que estavam ainda 

embrionárias. A aula revelou-se muito proveitosa e os alunos mostraram-se muito 

motivados. Apenas um grupo esteve com mais dificuldades e precisou de um apoio 

mais individualizado na escolha do tema, pois tinham muitas ideias, mas pouco 

definidas. 

Os alunos foram alertados para o facto de terem de trazer materiais para a 

construção dos cenários e personagem para a aula seguinte. A escolha do som ficou 

para trabalho extra aula. 

 

 

9.ª aula 

13 de Janeiro de 2012 

 

Esta aula foi dedicada à construção das personagens e cenários do filme de 

animação. Os alunos tiveram liberdade para criar a história e personagens, o objetivo 
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foi intervir o menos possível no processo criativo para que surgissem diversas 

abordagens e para que estes pudessem explorar a criatividade.   

No início a turma distribuiu-se e organizou-se em grupos de trabalho, os que tinham 

sido formados na aula anterior. Cada grupo ficou numa parte da sala, para que tivessem 

facilidade em movimentarem-se e não terem qualquer tipo de constrangimentos.   

Antes de começaram as construções plásticas, cada grupo descreveu o que tinha 

criado na aula anterior. Justificaram o motivo da escolha do tema e da história, 

expuseram os objetivos que pretendiam alcançar e ouviram a opinião dos restantes 

colegas. Ao longo das exposições fui colocando algumas questões para que pudessem 

refletir sobre o que já tinham realizado.  

Em seguida distribuíram nas mesas de trabalho os materiais de desperdício que 

tinham recolhido em casa e iniciaram a construção das personagens e maquetas. Os 

materiais que reutilizaram foram: meias; tampas; cartões; cascas de ovos; lãs; rolos de 

cartão, entre outros (Figuras 19 e 20).  

Ao longo da aula fui circulando pelos grupos de forma a auxiliar a construção dos 

objetos que iam sendo criados. Surgiram algumas dúvidas ao nível de algumas técnicas 

de construção, que foram sendo esclarecidas quer ao nível do grupo de trabalho, quer 

ao nível da turma.  

 

    
Figuras 19 e 20. Imagens da construção dos personagens e cenários. Fonte: própria.   

 

 

A aula desenvolveu-se num espírito de entreajuda e o trabalho cooperativo superou 

todas as expectativas. No fim da aula os alunos tinham conseguido construir a quase 

totalidade daquilo a que se propuseram. Os alunos com Necessidades Educativas 

Especiais estavam completamente integrados nos seus grupos de trabalho, envolvidos e 

motivados, contribuindo de forma exemplar para a concretização dos projetos. Ao 



 

 91 

nível das atitudes, não existiram quaisquer comportamentos incorrectos, os alunos 

estiveram totalmente dedicados às atividades.   

 
 

10.ª aula 

20 de Janeiro de 2012 

 

Iniciei a aula com a análise dos trabalhos desenvolvidos até ao momento. Os alunos 

tiveram oportunidade de comentar o trabalho dos colegas. Os grupos passaram então à 

conclusão e montagens dos cenários e das personagens (Figuras 21 e 22). 

 

   
Figuras 21 e 22. Imagens da construção dos personagens e cenários. Fonte: própria.   

 

 

Nesta aula os alunos iria recolher imagens fotográficas para construir os filmes de 

animação. A estratégia de trabalhar com tecnologias digitais revelou muito interesse 

por parte dos alunos. Realizei uma breve apresentação e explicação sobre a técnica stop 

motion, processos e métodos e demonstrei como deveriam trabalhar com a máquina 

fotográfica digital. Foram distribuídas máquinas fotográficas e tripés a todos os grupos 

de trabalho.  

Em seguida, dirigimo-nos a um espaço exterior da sala de aula para os alunos 

escolherem o local para a recolha das imagens fotográficas. Um dos grupos decidiu 

trabalhar apenas no espaço da sala de aula. Prepararam o local e procederam à recolha 

das imagens fotográficas. Desloquei-me incessantemente pelos grupos, de forma a 

controlar todo o trabalho que estava a ser realizado. Um dos grupos teve de recomeçar 

o trabalho porque estava a ter alguns problemas na deslocação excessivamente rápida 

das personagens.  
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Os alunos tiveram muita facilidade no manuseamento das máquinas fotográficas e 

conseguiram organizar muito satisfatoriamente o trabalho. Cada um tinha um papel a 

desempenhar no processo, uns recolhiam as imagens e outros movimentavam as 

personagens e cenários. Estiveram todos envolvidos na tarefa, revelando muito 

empenho e no fim todos conseguiram concluir.  

Para facilitar o trabalho da aula seguinte, mostrei aos alunos o programa com que 

iriam trabalhar na montagem das animações, Monkeyjam. Pedi-lhes que explorassem 

melhor o programa em casa. Tivemos ainda tempo para ouvir e escolher a parte sonora 

da animação.  

 

 

11.ª aula 

27 de Janeiro de 2012 

 

Esta aula foi dedicada à montagem dos filmes de animação e à elaboração dos 

genéricos. Fiz uma abordagem ao programa que os alunos iriam utilizar para montar as 

animações, o MonkeyJam. Seguiu-se uma explicitação sucinta dos métodos e das 

ferramentas que iriam utilizar. O primeiro aspeto abordado foi como descarregar as 

fotografias para o programa.  

Seguiu-se a construção dos genéricos da animação. Os alunos alternaram entre o 

desenho e a escrita digital. Ainda demoraram algum tempo neste processo e revelaram 

algumas dificuldades na seleção das frases que iriam utilizar. 

Realizaram a montagem da animação com a minha colaboração. Foi um 

procedimento relativamente simples, mas devido às dificuldades que o programa gerou 

na colocação dos genéricos, tivemos de recorrer a outro, o Movie Maker.   

A colocação do som também se revelou ser um processo simples, pois já tinha sido 

selecionado anteriormente.  

No fim da aula os filmes de animação ficaram concluídos, mas já não sobrou tempo 

para visualizá-los no grupo turma. (Figuras 23-28). Os alunos nesta aula revelaram-se 

muito motivados, principalmente nas fases em que estiveram a trabalhar com o 

computador. Nesta aula também não se registaram problemas ao nível do 

comportamento. 

 

 



 

 93 

 

     
Figuras 23 e 24. Imagens do filme de animação sobre a reciclagem, “Dr. Pimpão”.  

Fonte: própria.   
 
 

     
Figuras 25 e 26. Imagens do filme de animação sobre o Bullying.  

Fonte: própria.   
 

 

   
Figuras 27 e 28. Imagens do filme de animação sobre a diferença e a discriminação.  

Fonte: própria.   
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12.ª aula 

03 de Fevereiro 2012 

 

Esta última aula teve como objetivo fazer um balanço de todo o trabalho realizado, 

não só na segunda unidade didática, como ao longo do semestre.  

Os alunos fizeram uma análise do trabalho desenvolvido durante as aulas. De um 

modo geral, estes afirmaram que tinham conseguido concretizar aquilo a que se tinham 

proposto, tinham estado bastante motivados e empenhados e isso ajudou a que os 

resultados finais fossem um sucesso. Transmitiram que gostariam de continuar a 

trabalhar dentro dos mesmos moldes de aprendizagem cooperativa, pois acharam que, 

embora fosse muito exigente, trabalhoso e por vezes pouco consensual, todo o 

processo é mais proveitoso e eficaz.  

Também referiram que o recurso a tecnologias digitais assumiu um papel 

motivador, que contribuiu eficazmente para o desempenho e aprendizagem. 

Em seguida, fiz uma análise e reflexão sobre todas as fases de trabalho e sobre os 

resultados obtidos. Fiz um breve resumo dos conteúdos desenvolvidos.  

Os alunos preencheram as fichas de auto-avaliação e debateu-se algumas questões 

mais pertinentes.   

Passou-se à visualização das animações no Blog da escola e no You tube. Esta parte 

da aula foi bastante compensadora, os alunos estavam muito orgulhosos do resultado 

do seu esforço e dedicação.    

No fim da aula, os alunos foram entregar o caleidoscópio coletivo ao Diretor da 

escola. Como este não estava presente, a vice-diretora recebeu-o com satisfação e 

reconhecimento pelo trabalho dos alunos. Confirmou que o caleidoscópio iria ser 

colocado na biblioteca da escola.  

 

 

 

 

 

Links das animações ddisponíveis em URL:  

http://www.youtube.com/watch?v=R8LgAGYZzko&list=HL1328158061&feature=mh_lolz;  

http://www.youtube.com/watch?v=xQlAq-dYZKs&feature=youtube_gdata;  

http://www.youtube.com/watch?v=aTTG1JOqeZw&feature=youtu.be. 
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4.2 Análise das Unidades Didáticas  

 

Esta parte do trabalho visa elaborar uma análise sucinta ao trabalho realizado ao 

longo da lecionação das unidades didáticas.  

Foram desenvolvidas duas unidades didáticas de curta duração, ao longo de doze 

aulas de 90 minutos. O objetivo da primeira foi a construção de objetos lúdicos, 

caleidoscópios, para colocar num espaço público da escola. Na segunda unidade 

didática, os alunos tiveram oportunidade de desenvolver competências e conteúdos 

veiculados na primeira, tendo como objetivo a criação de filmes de animação. 

Recorreu-se às tecnologias digitais como ferramenta de aprendizagem e motivação, 

analisando-se o seu papel nas práticas pedagógicas. 

Em ambos os projetos, os objetivos inicialmente previstos foram alcançados, os 

prazos cumpridos e todos os conteúdos ministrados. As atividades planificadas foram 

integralmente concluídas e os resultados obtidos superaram as expectativas. 

Relativamente à primeira unidade didática, a estrutura do trabalho baseou-se no 

desenvolvimento do projeto da construção de caleidoscópios, veiculando conteúdos da 

História da Arte, particularmente os movimentos vanguardistas. De acordo com as 

características das vanguardas, os alunos identificaram e exploraram as formas, as 

cores, as pinceladas, procurando compreender os objectivos e finalidades intrínsecas a 

cada obra. Aplicaram os conteúdos leccionados no projeto e na construção dos 

caleidoscópios.  

Na segunda unidade didática proporcionou-se um aprofundamento dos conteúdos 

ministrados no projeto anterior. A prática continuada na aplicação e exploração das 

matérias, permitiu consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre. O 

trabalho dividiu-se em várias etapas, que passaram pelo projeto, construção de todos os 

elementos integrantes na animação, montagem e publicação nos meios de 

comunicação. Inicialmente foi realizada uma abordagem à Arte Portuguesa 

Contemporânea, recorrendo-se a referências e experiências no âmbito artístico, com o 

propósito de desenvolver o sentido de apreciação estética e artística. A introdução de 

temáticas relacionadas com a Educação para a Cidadania revelou-se um meio de 

sensibilização dos alunos e da comunidade educativa para problemáticas existentes no 

quotidiano. 

Ao longo das aulas foram realizadas análises e reflexões sobre os trabalhos 

desenvolvidos, que originaram a elaboração de balanços dos aspetos positivos e 
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negativos, e consequentemente a elaboração de estratégias interventivas de modo a 

superar dificuldades.  

A divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos no Blog escolar, no Youtube 

e num espaço público da escola, acessíveis ao público, revelou-se um factor de 

motivação e de envolvimento. Esteve sempre presente a ideia que os trabalhos iriam 

ser apreciados e julgados, levando a um maior esforço e dedicação. Os trabalhos 

tiveram bastante sucesso junto da comunidade educativa. 

A organização da sala de aula também foi importante para proporcionar um bom 

ambiente de trabalho, não criando espaços estanques e dando resposta a necessidades 

específicas.  

As metodologias de ensino revelaram-se eficazes, pois foi possível constatar uma 

evolução face à motivação e aprendizagens dos alunos. Ao nível das atitudes e valores 

as diferenças também foram significativas, deixou de ser necessário estar 

constantemente a adverti-los por quaisquer comportamentos incorretos. Os alunos 

estiveram mais concentrados nas tarefas e consequentemente a sua conduta em sala de 

aula alterou-se. Mostraram-se mais responsáveis, na medida que foram diligentes com 

os trabalhos e nas tomadas de decisão, principalmente os que foram realizados em 

grupo. 

Considerando as limitações de tempo e as dificuldades inicialmente presentes, o 

balanço é bastante positivo e todos os propósitos foram alcançados. É de salientar que 

todos os alunos alcançaram o sucesso, devido ao empenho e perseverança que 

demonstraram ao longo das aulas.  

 

 

4.3 Avaliação dos projetos 

 

4.3.1 Estratégias avaliativas 

 

A avaliação das aprendizagens e competências dos alunos foi fundamental para 

regular todo o processo de ensino-aprendizagem. Em ambas as unidades didáticas 

apliquei as três modalidades de avaliação, a diagnóstica, a formativa e a sumativa.  

Os exercícios diagnósticos realizados inicialmente tiveram o objetivo de identificar 

os principais problemas dos alunos. A partir desses exercícios foi possível elaborar 

estratégias e metodologias de ensino com vista a colmatar as dificuldades existentes. 
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Contudo, esta avaliação inicial não é suficiente para aferir todas as problemáticas, 

nesse sentido é fundamental ao longo do desenvolvimento das tarefas ir diagnosticando 

e detetando eventuais dificuldades. A avaliação diagnóstica auxiliou na adequação e 

reformulação da planificação e planos de aula.  

A avaliação formativa e reguladora foi um ponto crucial no processo de 

aprendizagem, pois os alunos foram sistematicamente tendo conhecimento das 

aquisições e competências alcançadas. Esta modalidade de avaliação foi o elemento 

integrador e regulador da prática educativa, pois permitiu ir obtendo informações sobre 

o desenvolvimento das aprendizagens e competências alcançadas pelos alunos. 

Procedeu-se ao ajustamento de estratégias sempre que foi necessário. Procurei que os 

alunos fossem os protagonistas e os construtores da sua aprendizagem.  

No final do primeiro período letivo e no final do semestre foi realizada a avaliação 

sumativa. Esta constituiu um balanço sobre o desenvolvimento das aprendizagens e 

competências dos alunos, no âmbito dos critérios da disciplina. 

No processo avaliativo apliquei como métodos a avaliação criterial e a normativa. 

Procurei complementar, de forma a ser o mais rigorosa possível. A avaliação criterial 

permitiu-me avaliar o desempenho dos alunos tendo como referências os objetivos de 

aprendizagem, conseguindo desta forma, identificar os pontos fracos e fortes. Revelou-

se fundamental para a avaliação reguladora ao longo do desenvolvimento das tarefas. 

Por outro lado, a avaliação normativa permitiu-me avaliar o desempenho de cada aluno 

comparativamente ao desempenho da turma. Esta modalidade foi essencial para a 

avaliação sumativa no final do semestre.  

Relativamente aos critérios de avaliação definidos para OEP, dividi os domínios da 

seguinte forma:  

Organização e Método de Trabalho  

- Aferir métodos de trabalho 

- Recolha, selecção e registo de informações  

- Capacidade para tratamento de problemas 

 

Criatividade/Interpretação/recriação  

- Criação/construções plásticas 

- Expressividade  

- Complexidade/Elaboração  

- Organização formal e estrutural 
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Aquisição de conhecimentos  

- Conhecer/Identificar regras, princípios e saberes 

- Utilizar materiais, instrumentos e suportes adequados e correctamente 

- Domínio de técnicas 

- Rigor, eficácia e apresentação 

 

Participação e empenho  

- Autonomia 

- Empenho e concentração 

- Cooperação em grupo 

- Cumprir regras 

 

Foram elaboradas grelhas de avaliação para a observação de aulas e fichas de 

registo de procedimentos e desenvolvimento do trabalho. As grelhas de avaliação 

englobam ambos os métodos de avaliação (criterial e normativa), de modo a facilitar 

todo o processo (cf. Anexos 4 e 5).  

 

 

4.3.2 Autoavaliação 

 

Este ponto vai focar-se nos aspetos mais relevantes relativamente à autoavaliação 

realizada pelos alunos. Estas conclusões são baseadas nos questionários de 

autoavaliação que os alunos preencheram no final de cada unidade didática.   

Segundo a opinião dos alunos, a grande maioria não tinha ou tinha poucos 

conhecimentos prévios de anos anteriores relativamente aos conceitos abordados nos 

projetos. De acordo com a avaliação feita pelos alunos, foi notório a progressão ao 

nível dos conhecimentos adquiridos em relação ao trabalho desenvolvido [aluna B: 

“acho que aprendemos e conseguimos aprender como se faz o trabalho”]. E também 

manifestaram que estiveram bastante interessados na realização de ambos os projetos. 

[aluna F: “Eu acho que devíamos ter mais aulas, porque estas aulas são muito 

interessantes”]. Todos afirmaram que compreendiam a matéria lecionada e que 

aplicavam o que tinham aprendido na execução dos trabalhos [aluno J: “acho que fiz o 

trabalho proposto”]. E admitem que só às vezes é que fizeram pesquisa de ideias e 

materiais. 
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Os alunos da turma na sua totalidade foram peremptórios em afirmar que estavam 

atentos nas aulas e que manifestavam interesse pelo trabalho da aula, notando-se uma 

evolução da primeira para a segunda unidade didática. [aluna I: 1ªUD “não correr bem 

a forma como fizemos as coisas”; 2ªUD “todas as situações correram bem”]. 

Reiteraram que cooperavam nos trabalhos de grupo e que nos trabalhos individuais 

tinham conseguido trabalhar autonomamente, executando os trabalhos no tempo 

previsto [aluna C: “consegui realizar o meu trabalho todo”]. Na segunda unidade 

didática todos afirmaram que o trabalho tinha sido bem-sucedido e que se tivessem 

oportunidade de repetir os processos não fariam quaisquer correções [aluna A: 

“consegui desempenhar o trabalho como eu queria”]; [aluno E: “todas as situações 

correram bem”] [aluna K: “acho que está tudo bem”].  

No âmbito da criatividade foi notório que metade da turma manifestou relutância na 

questão de criar ideias e desenvolve-las com facilidade, a outra parte afirmou ser 

criativo, constatando-se uma melhoria na segunda unidade didática.  

Uma grande parte dos alunos manifestou, na autoavaliação da primeira unidade 

didática, dificuldades na execução dos registos gráficos, na utilização dos meios de 

expressão plástica e no desenho rigoroso, que, segundo as suas opiniões, foram 

nitidamente superadas no projeto de cinema de animação [aluno D: “consegui estar ao 

nível dos outros”]. Relativamente à utilização de materiais, não expressaram grandes 

dificuldades, excepto no rigor e na utilização de técnicas adequadas.  

Segundo os alunos, as atitudes melhoraram ao longo do semestre, principalmente no 

ponto da participação e no interesse pela realização dos trabalhos propostos. [aluna G: 

“Correu tudo como eu gostaria”] [aluno H: “Fizemos tudo bem e planificado”]. 
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5. REFLEXÃO CRÍTICA 

 

O presente estudo centrou-se em torno do desenvolvimento de metodologias e 

estratégias de ensino, veiculadas na disciplina de Oficina de Expressão Plástica, tendo 

como objetivo encontrar soluções para os problemas e dificuldades inicialmente 

diagnosticados. A turma apresentava alunos com características muito diferenciadas, 

era um grupo pouco motivado no desempenho das tarefas escolares e com poucas 

aspirações no percurso escolar, consequentemente, isso refletia-se nas aprendizagens. 

Além disso, existiam dois alunos com Necessidades Educativas Especiais e uma aluna 

em risco de abandono escolar, que requereram especial atenção e apoio 

individualizado.  

Equacionando todas as problemáticas diagnosticadas, a minha principal estratégia 

passou pela aprendizagem cooperativa e através de projetos. A implementação destas 

práticas favorece o desenvolvimento de competências de âmbito social, que foram 

perceptíveis na concretização dos projetos. Foi notório o bom ambiente que se criou ao 

nível das relações entre pares, os alunos aprenderam a saber ouvir o outro e a trabalhar 

de forma a alcançarem um objetivo comum. O trabalho em grupo permitiu um maior 

envolvimento nas tarefas, estimulando a pesquisa e o trabalho fora da sala de aula. Os 

alunos tiveram de planear e estruturar objetivos comuns, promovendo um 

envolvimento pessoal na experiência de aprendizagem.  

Os resultados obtidos revelam que a organização dos alunos em práticas 

cooperativas permitiu a mudança de atitude dos alunos face à realização de tarefas, 

destacando um maior empenho, participação e organização. Tal mudança refletiu-se ao 

nível das atitudes e valores, permitindo o desenvolvimento de relações sociais 

geradoras de espírito de entreajuda e de consciência de grupo.  

A aprendizagem cooperativa também teve efeitos ao nível da integração nos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais no grupo turma. Se anteriormente estes alunos 

isolavam-se e não interagiam com colegas, nestes projetos tiveram que trabalhar em 

conjunto, debatendo ideias e cooperando nas tarefas. A interação gerada na elaboração 

dos trabalhos ajudou de forma significativas estes alunos, possibilitando a sua 

integração. Em consequência destas relações que se criaram, estes alunos com NEE 

superaram algumas dificuldade e obtiveram um melhor desempenho escolar. 
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 O ensino através de projeto proporcionou aprendizagens ao nível da pesquisa que 

os alunos realizaram autonomamente. Possibilitou que os alunos aprendessem no 

processo de produzir algo concreto através da experiência prática, que tomassem 

decisões e gerissem o confronto de ideias. Os alunos trabalharam com o objetivo de 

criar algo novo, solucionando problemas reais e superando as dificuldades que foram 

surgindo ao longo na elaboração das tarefas.  

Estas metodologias de ensino foram fundamentais para a estimulação da motivação. 

Jerome Bruner enumera a reciprocidade como uma motivação inerente ao individuo, a 

qual envolve uma necessidade de trabalhar cooperativamente com outros. Para ele a 

sociedade desenvolveu-se como resultado desta motivação básica (citado por Sprinthall 

& Sprinthall, 1993, p.239). 

  Pretendi, ao longo do processo ensino-aprendizagem, estimular a motivação e o 

envolvimento dos alunos no desempenho das tarefas, com o objetivo de alcançarem um 

melhor desempenho escolar. Foram vários os métodos aplicados de forma a potenciar a 

motivação, nomeadamente, a planificação e avaliação das unidades didáticas de forma 

atenta e cuidada, com objetivos e expetativas atingíveis. Ao longo do processo 

monitorizei os trabalhos com atenção e cuidado. Procurei que os projetos realizados 

fossem estimulantes e com um grau de dificuldade conducente com as faixas etárias 

dos alunos. A elaboração das tarefas concretizou-se sempre a um ritmo alto e 

envolvente, para que os alunos estivessem concentrados. A criação de um bom 

ambiente na sala de aula e o encorajamento e valorização dos alunos de forma positiva, 

também foi um dos métodos utilizados para estimular a motivação.  

De forma a facilitar a implementação destes métodos realizei duas Unidades 

Didáticas, de curta duração. Sendo projetos que envolviam a realização de muitas 

tarefas num curto espaço de tempo, proporcionou o envolvimento absoluto dos alunos, 

e consequentemente, altos níveis de motivação. Os alunos tinham o trabalho dividido 

por etapas que obrigatoriamente de concretizar, caso contrário não iriam concluir o seu 

projeto. Desta forma os alunos tiveram oportunidade de ver e analisar, no final de cada 

aula, os resultados do seu trabalho.  

Nos casos em que os resultados não foram satisfatórios os alunos desenvolveram 

estratégias de superação dos problemas, nomeadamente realizar algumas tarefas extra 

aula. Estas estratégias refletiram-se no desempenho positivo dos alunos, constatando-se 

que a motivação levou os alunos a desenvolver estratégias que facilitam a 
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aprendizagem e melhoram o desempenho. De acordo com Dolezal e tal. (2003) estas 

estratégias incentivam os alunos a assumir riscos, a pensar e a refletir.  

A incorporação da tecnologia nas práticas pedagógicas também se revelou uma 

mais-valia no processo ensino-aprendizagem e no trabalho em grupo. Com a 

implementação das tecnologias digitais na construção dos filmes de animação os 

alunos foram mais participativos, empenhados e envolveram-se profundamente nas 

tarefas. Embora tenha gerado algumas controvérsias, ao longo do processo foi notório 

que os alunos desenvolveram capacidades comunicativas e de aprendizagem, 

impulsionando a iniciativa, a curiosidade e a procura de soluções criativas. Foi 

necessário adaptarem-se a novas situações e contextos, passando a ter um papel mais 

ativo e interventivo na sua aprendizagem.  

Foi de extrema importância aplicar na prática os conteúdos lecionados, a sua 

integração e contextualização num projeto com objetivos concretos, facilitando a sua 

compreensão e memorização e consequentemente a eficácia da aprendizagem. 

A exploração destas estratégias procuraram colocar a ênfase no processo criativo e 

artístico, incidindo no desenvolvimento da expressão e da criatividade. Ao longo do 

processo criativo, foi notória a procura dos alunos por soluções diversificadas e 

originais. Privilegiou-se e valorizou-se a expressão espontânea ao longo da 

concretização dos projetos, estando presente a correlação com a técnica.     

Uma das premissas desta abordagem foi que os alunos desenvolvessem meios para a 

vida, em que a aprendizagem por eles adquirida favoreça o seu crescimento como 

indivíduos. Nesse sentido é necessário facilitar a integração dos alunos no meio 

envolvente, considerando a escola como uma pequena fatia da sua sociedade, com 

valores diferenciados. Ao longo do desenvolvimento dos trabalhos os alunos tiveram 

uma atitude ativa e participativa. Segundo Mercado a escola atual tem como função 

“preparar os alunos para pensar, resolver problemas e responder rapidamente às 

mudanças contínuas" (2002, p.2). A sala de aula foi um espaço de experimentação, de 

construção, de pesquisa, de criação e troca de experiências.  
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Conclusão 

 

Enquanto sistema aberto a escola deve promover uma atitude propiciadora da 

aprendizagem, compatível com uma sociedade em rápida transformação, a nível 

científico, tecnológico, social e cultural. O foco da educação foi e sempre será o aluno, 

as relações e as formas de lidar com a experiência.  

Hoje, vivemos num ambiente visual ligado de forma intrínseca à economia e à 

cultura. Precisamos conviver com esse mundo visual e educar o aluno para perceber e 

avaliar os entornos visuais, gerar novas formas de pensamento e criação. Cada 

indivíduo tem um valor potencial e o seu propósito é desenvolver essa potencialidade 

no contexto de uma sociedade liberal, o que amplia os modos de percepção e as 

sensações.  

A partir da arte e da educação, o aluno tem oportunidade de envolver-se em 

experiências de aprendizagem que encorajem conexões múltiplas. O ensino artístico 

deve-se processar ao nível da coordenação e acompanhamento dos conteúdos, devendo 

fornecer as competências e o conhecimento base que promovam uma verdadeira 

autonomia.  

A vivência artística influencia o modo como se aprende, como se comunica e como 

se interpretam os significados do quotidiano contribuindo para o desenvolvimento de 

diferentes aptidões. Este estudo desenvolvido numa turma do 7.º ano do ensino básico, 

no âmbito da disciplina de Oficina de Expressão Plástica, procurou investigar 

metodologias e estratégias de ensino e a sua influência no processo ensino-

aprendizagem.  

Através das estratégias implementadas pretendeu-se encontrar a via mais eficaz para 

a aprendizagem dos alunos, de forma a se apropriarem de competências essenciais no 

campo da educação artística. Os métodos e estratégias desenvolvidas assentaram na 

análise da diversa informação, orientada para alcançar os objetivos pretendidos. Ao 

longo da concretização dos projetos, a reflexão e a avaliação foram indispensáveis para 

aferir a validade e adequação das estratégias implementadas, quer em termos de 

processo quer em termos de resultados de aprendizagem. 

Relativamente às questões sobre as quais se debruçou este estudo, concluiu-se que 

através da aprendizagem cooperativa foram desenvolvidas boas dinâmicas de trabalho 

e os alunos conseguiram alcançar competências colaborativas e cooperativas. De 
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acordo com a avaliação realizada ao longo do processo de aprendizagem comprovou-se 

que esta foi benéfica e eficaz, quer ao nível do desenvolvimento de competências 

artísticas, quer ao nível de competências sociais. 

A questão que estratégias e métodos se devem implementar de forma a estimular a 

motivação e contribuir para o sucesso dos alunos, não obteve uma resposta concreta e 

estanque. Embora as metodologias utilizadas neste estudo de caso tenham tido 

resultados positivos, não podem ser vistas como a solução adequada a todos os 

contextos. É necessário agregar vários aspetos de forma a desenvolver estratégias que 

acomodem e promovam os vários fatores envolvidos. 

Neste caso concreto, a exploração de métodos de ensino diferenciados, 

nomeadamente a aprendizagem cooperativa e através de projetos, refletiu-se no 

processo educativo e revelou ser uma mais-valia ao nível da estimulação da motivação. 

Os alunos estiveram muito empenhados na realização das tarefas propostas, em parte 

pelas metodologias implementadas, mas também pelo trabalho positivo que se 

desenvolveu na sala de aula.  

Em relação ao impacto das tecnologias na aprendizagem artística constatou-se que a 

utilização destas contribuiu para os alunos estarem mais motivados, auxiliando na 

concretização e operacionalização das atividades. Neste caso a importância do trabalho 

em grupo evidenciou-se, pois só dessa forma os alunos conseguiram concretizar a 

multiplicidade de funções subjacentes à utilização das tecnologias digitais.  

Estes fatores tiveram como consequências alunos altamente motivados para as 

tarefas a realizar, demonstraram comportamentos que optimizaram a aprendizagem e o 

desempenho escolar, tais como ter iniciativa e autonomia, e utilizar estratégias de 

resolução de problemas.  

Revelou-se fundamental a integração na sala de aula de instrumentos e métodos 

tecnológicos que facilitaram a comunicação e o ensino. Contudo, os meios 

tecnológicos não valem por si mesmos. A sua utilidade depende da metodologia com 

que são usados. Não são apenas os meios que contam, mas sim a forma como nos 

apropriamos desses meios para criar uma situação educativa. A integração destas 

tecnologias facilitou a concretização das tarefas, facultando um precioso auxílio tanto 

ao nível do ensino como ao nível da aprendizagem. 

Percebe-se a importância desta pesquisa para uma docência mais coerente e 

disponível à transformação, tendo em consideração que o processo educativo anterior 

pode impulsionar o desenvolvimento de novas propostas didáticas e pedagógicas. Este 
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trabalho é um contributo para estudos futuros sobre aprendizagem cooperativa e 

estratégias de motivação a alunos do ensino básico, na área das Artes Visuais.  
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  Apêndice 1. Planificação da 1.ª Unidade Didática 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE 
Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente 

 

        Disciplina - OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA                                                                                                                                         Ano lectivo 2011/2012 

7º ano 6ª turma                                                                                                                                                                                                                             1º semestre 

 

Unidade Didática – CALEIDOSCÓPIO(S)  
 

Objectivos Conteúdos Actividades/ 
/Desenvolvimento 

Estratégias/ 
Auxiliares Didácticos 

Tempos 

Utilizar diversos elementos 
estruturais da linguagem plástica. 

Compreender a importância das artes 
plásticas como meio de expressão e 
comunicação visual. 

Desenvolver a compreensão e a 
procura de processos criativos. 
 
Conhecer diferentes correntes 
artísticas e suas características. 
 
Reconhecer as noções básicas de 
Geometria plana e composição 
visual. 
 
Explorar diferentes técnicas, 
materiais e suportes de 
representação da forma pictórica e 
escultórica. 

Desenvolver um mecanismo com 
determinada função, para usufruto de 
todos os alunos da escola. 

Técnicas de desenho, 
recorte e pintura. 

Simetrias – diversos eixos 
de simetria. 

Padrão (desenho e 
pintura) – eixos radiais. 

Arte e património 
artístico. A obra de arte e 
artistas plásticos. 

Traçados geométricos – 
divisões de segmentos; 
arcos de circunferência 
concêntricos e 
concordantes; espirais 
simples e duplas. 

Cor – cor- luz e cor opaca; 
contrastes; vibração; 
complementares. 

Forma/ função – 

Partindo de folha dobrada ao meio os alunos vão 
recortar o seu perfil e perceber empiricamente o 
que é um eixo de simetria. Reservar-se-á essa 
folha para capa dos seus trabalhos. 

Continuarão a desenvolver estudos através de 
recortes com eixos cada vez mais complexos 
criando padrões diversos com eixos de simetria 
radiais. 

Irão abordar as principais vanguardas artísticas 
do século XX, suas características e principais 
artistas plásticos – sensibilização para o tema do 
projecto. 

Projecto do exterior do caleidoscópio: através 
de traçados geométricos que procurarão ir de 
encontro às características formais e estilísticas 
da corrente artística escolhida pelo aluno.  

Desenho de traçados geométricos de um ponto 
de vista científico e rigoroso, e com instrumentos 
de precisão. Experiências de cor. 

Entretanto os alunos já recolheram materiais 

Exemplificação directa de 
recortes em papel dobrado. 

PPT sobre simetrias naturais 
(diversos eixos de simetria). 

PPT sobre as principais 
vanguardas artísticas do século 
XX. 

Fichas de trabalho e respectivas 
propostas. 

PPT sobre noções históricas de 
geometria plana básica, do 
compasso e das referências das 
unidades de medida. 

Visualizações através de 
caleidoscópios trazidos pelo 
professor e pelos alunos. 

PPT sobre a construção de 
caleidoscópios simples. 

Apresentação – 1 
aula 

 

Avaliação 
Diagnóstica – 1 aula 

 

 

Realização do 
projeto – 2 aula 

 

 

Realização de 
maquetas -2 aulas. 

 

 



 

 

Encontrar respostas criativas e 
sustentadas para a realização de um 
objectivo. 

Reencontrar e reinventar momentos 
lúdicos para o lazer dos alunos 
durante os intervalos. 

Perceber a importância da 
metodologia projectual na realização 
de tarefas e na prossecução de 
objectivos mais complexos e difíceis. 

Perceber a importância e a utilidade 
da maqueta na prossecução dos 
objectivos. 

Saber trabalhar individualmente e 
perceber quando é mais eficiente 
trabalhar-se em equipa. 

Saber trabalhar em grupo e perceber 
a responsabilidade individual nessa 
situação. 

Desenvolver o espírito crítico na 
apreciação do trabalho realizado 
individualmente e em grupo. 

 

encontro, recuperação e 
reciclagem de materiais 
para a realização de 
maquetas de 
caleidoscópios 
(caleidoscópios 
individuais). 

diversos que irão ser reciclados na realização de 
maquetas de caleidoscópios. 

Construção e montagem das maquetas. 

Tratamento plástico da superfície exterior do 
objecto - aplicação de cor com técnicas e 
materiais diversos. 

Encontrar respostas para a fixação perene e 
segura do caleidoscópio colectivo talvez com a 
participação do grupo 1 e com o respectivo 
professor de Educação Tecnológica 
(participação interdisciplinar). 

Projecto do caleidoscópio colectivo. 

Construção em grupo do caleidoscópio 
colectivo. 

 

Fomentar entre os alunos a 
realização de inquéritos ou 
prospecções do meio escolar 
para identificar a melhor 
localização do caleidoscópio 
colectivo. 

Recurso a programas e meios 
digitais. 

 

 

 

 

Realização do 
caleidoscópio 
coletivo - 1 aulas 

 

 

Total: 7 aulas de 90 
minutos 

Avaliação 
Avaliação Formativa – baseada no desenvolvimento dos trabalhos desde a concepção ao produto final, centrando-se sobretudo na evolução do processo criativo, assim como na 

realização da aprendizagem. Os dados para a avaliação são obtidos na observação das representações visuais e dos trabalhos concebidos. As técnicas são avaliadas através da observação 
directa das operações, da sua sequência e resultados, e registadas em grelhas de observação de aula.  

- Avaliação contínua com feedbacks e redefinição de objectivos. 
- Autoavaliação no final de cada etapa do desenvolvimento. 
- Avaliação individual e colectiva no final da Unidade Didáctica. 



Apêndice 2. Planificação da Unidade Didática: Filme de animação 



Apêndice 2. Planificação da 2.ª Unidade Didática 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE 
Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente 

 

        Disciplina - OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA                                                                                                                                         Ano lectivo 2011/2012 

7º ano 6ª turma                                                                                                                                                                                                                             1º semestre 

                                                                                                                                                                          

Unidade Didáctica – FILMES DE ANIMAÇÃO 
 

Objectivos Conteúdos Atividades/ 
/Desenvolvimento 

Estratégias/ 
Auxiliares Didáticos 

Tempos 

Utilizar diversos elementos 
estruturais da linguagem plástica. 

Compreender a importância das artes 
visuais como meio de expressão e 
comunicação visual. 

Desenvolver a capacidade de 
expressar e comunicar uma ideia 
através de diferentes meios. 

Reconhecer a importância da 
imagem como meio de 
comunicação, capaz de veicular 
diferentes mensagens.  
 
Explorar diferentes técnicas, 
materiais e suportes de 
representação da forma pictórica e 
escultórica, bem como as ferramentas 
digitais. 
 
 
 

Técnicas de desenho, 
recorte, pintura e escultura. 

 

COMUNICAÇÃO 

- A imagem na 
comunicação; 

- Cinema de animação. 

 

 

ELEMENTOS DA 
FORMA 

- Formas bidimensionais e 
tridimensionais; 

- Linha, textura, luz/cor 

 

Apresentação do projeto às turmas. Explicação 
da metodologia e plano de trabalho. Definição 
dos objetivos a atingir. 

 

Abordagem às temática a desenvolver (de 
acordo com a escola e turma). Sensibilização 
para o tema do projeto. 

 

Constituição dos grupos de trabalho.  

 

Debate de ideias.  

 

Construção da história, criação dos personagens 
e storyboard.  

 

Visualização de exemplos de 
animações digitais.  

 

PPT sobre conteúdos a ser 
desenvolvidos) 

 

 

RECURSOS 

- guião de trabalho 

- ficha sinopse 

- ficha storyboard 

-programas de animação 

 

 

Avaliação 
Diagnóstica  

 

Planificação do 
projeto, elaboração 
história – 1 aula 

 

Personagens e 
cenários – 1 aula 

 

Registos 
fotográficos – 1aula 

 

Montagem – 1 aula 

 



 

Encontrar respostas criativas e 
sustentadas para a realização de um 
objectivo e na procura de soluções 
para os problemas detetados. 

Perceber a importância da 
metodologia processual de trabalho 
na concretização eficiente das tarefas 
e na prossecução de objectivos.  

Saber trabalhar em grupo e perceber 
a responsabilidade individual nessa 
situação. 

Conhecer meios digitais para 
produção de animações. 

Desenvolver o espírito crítico na 
apreciação do trabalho realizado 
individualmente e em grupo, de 
modo a emitir opiniões e avaliar o 
trabalho desenvolvido. 

 

 

EXPRESSIVIDADE DA 
FORMA 

- Espaço/Forma 

 

ESPAÇO 

- Representação e 
organização do espaço 
visual 

  

 

Construção e montagem dos cenários e 
personagens com materiais diversos. 

 

Recolha de imagens fotográficas e montagem 
dos filmes, através de diferentes técnicas e meios 
digitais. 

 

Elaboração dos genéricos e títulos.  

 

Visualização dos trabalhos realizados e análise 
dos resultados obtidos. 

 

Apresentação dos trabalhos realizados à 
comunidade através dos concursos de cinema de 
animação, internet e eventual exposição no 
espaço escolar. 

 

 

MEIOS/FERRAMENTAS 
PEDAGÓGICAS 

 

-Máquina fotográfica digital 

-Computador 

 

 

 

  

Total: 5 aulas de 90 
m 

 

Avaliação 
Avaliação Formativa – baseada no desenvolvimento dos trabalhos desde a concepção ao produto final, centrando-se sobretudo na evolução do processo criativo, 

assim como na realização da aprendizagem. Os dados para a avaliação são obtidos na observação das representações visuais e dos trabalhos concebidos. As técnicas são 
avaliadas através da observação directa das operações, da sua sequência e resultados, e registadas em grelhas de observação de aula.  

- Avaliação contínua com feedbacks e redefinição de objectivos. 
- Autoavaliação no final de cada etapa do desenvolvimento. 
- Avaliação individual e colectiva no final da Unidade Didáctica. 

 
NOTA: Eventual colaboração interdisciplinar com outras disciplinas. 



Apêndice 3. Planos de aula 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE 
Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente 

 

 

Disciplina – OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 

                                                                                                          
  

 

Unidade Didática_FILME DE ANIMAÇÃO 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS  

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA | Atividades/Estratégias 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

 

 

PLANO DE AULAS 

- Compreender a importância das artes visuais como meio de expressão e comunicação visual.  

- Desenvolver o sentido de apreciação estética e artística do mundo recorrendo a referências e a 

experiências no âmbito da expressão plástica.  

- Reconhecer a importância da imagem como meio de comunicação, capaz de veicular diferentes 

mensagens.  

- Desenvolver as capacidades de observação, interrogação e interpretação. 

- Desenvolver o espírito crítico face a imagens e conteúdos mediatizados. 

- Desenvolver a capacidade de expressar e comunicar uma ideia através de diferentes meios (desenho e 

escrita). 

- Reflexão e desenvolvimento de ideias através da exploração de estratégias de ensino inovadoras – 

descoberta e aprofundamento de narrativas através da representação. 

- Desenvolver as capacidades de observação, análise e reflexão. 

 

COMUNICAÇÃO  - A imagem na comunicação; Cinema de animação. 

- Apresentação do projeto e principais etapas.  
- Explicação da metodologia e plano de trabalho.  
- Definição dos objetivos a atingir. 

- Abordagem à temática a desenvolver. Sensibilização para os temas do projeto. 

- Visualização de exemplos diversos de cinema de animação. 

- Princípios do cinema de animação. 

- Constituição dos grupos de trabalho.  

- Elaboração do storyboard.  
- Realização de estudos e esboços. 

- Criação da história e personagens. 

Computador; projetor, folhas de papel de máquina A4, lápis de grafite. 

AULAS Nº 1 e 2 



Apêndice 3 

 

 

SUMÁRIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONTEÚDOS  

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA | Atividades/Estratégias 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

Apresentação do projeto de cinema de animação. Visualização de exemplos de animações. Princípios do 

cinema de animação. Debate de ideias em grupos de trabalho. Criação da história, personagens e 

storyboard da animação.   

 

- Utilizar diversos elementos estruturais da linguagem plástica. 

- Desenvolver a capacidade de expressar e comunicar uma ideia através de diferentes meios plásticos e 

digitais. 

- Explorar diferentes técnicas, materiais e suportes de representação da forma pictórica e escultórica, 

bem como as ferramentas digitais e tecnologias emergentes. 

- Encontrar respostas criativas e sustentadas para a realização de um objectivo e na procura de 

soluções para os problemas detetados. 

- Perceber a importância da metodologia processual de trabalho na concretização eficiente das tarefas 

e na prossecução de objectivos.  

- Saber trabalhar em grupo e perceber a responsabilidade individual nessa situação. 

COMUNICAÇÃO - A imagem na comunicação; Cinema de animação. 

ELEMENTOS DA FORMA - Formas bidimensionais e tridimensionais; Linha, textura, luz/cor 

- Breve resumo das ideias exploradas na aula anterior.  
- Criação plástica das personagens e cenários com diferentes materiais de desperdício. 
- Debate de ideias. 
- Analise dos trabalhos. 

Computador; projetor, materiais de desperdício (cartões; plásticos; tampas; garrafas; entre outros),  papel 

de máquina A4, lápis de grafite. 

Construção dos personagens e cenários a partir de materiais de desperdício.   

AULAS Nº 3 e 4 



Apêndice 3 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS  

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA | Atividades/Estratégias 

 

 

 

 

RECURSOS 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 
 

 

 

EXPRESSIVIDADE DA FORMA - Espaço/Forma 

ESPAÇO - Representação e organização do espaço visual 

- Análise dos trabalhos realizados na aula anterior. 
- Conclusão da criação plástica das personagens e cenários com diferentes materiais. 
- Captação de imagens através de meios digitais. 
- Reflexão sobre o trabalho desenvolvido. 

 

Máquina fotográfica digital, tripé, computador, materiais plásticos diversos. 

Captação de imagens para as animações através das tecnologias digitais.    

AULAS Nº 5 e 6 

- Desenvolver a capacidade de expressar e comunicar uma ideia através de diferentes meios plásticos e 

digitais. 

- Explorar diferentes técnicas e as ferramentas digitais e tecnologias. 

- Encontrar respostas criativas e sustentadas para a realização de um objectivo e procura de soluções 

para os problemas detetados. 

- Saber trabalhar em grupo e perceber a responsabilidade individual nessa situação. 

- Conhecer e manipular meios digitais para a produção de animações. 

- Desenvolver o espírito crítico na apreciação do trabalho realizado individualmente e em grupo, de 

modo a emitir opiniões e avaliar o trabalho desenvolvido. 

AULAS Nº 7 e 8 

- Desenvolver a capacidade de expressar e comunicar uma ideia através de diferentes meios plásticos e 

digitais. 

- Explorar diferentes técnicas e as ferramentas digitais e tecnologias digitais. 

- Encontrar respostas criativas e sustentadas para a realização de um objectivo e na procura de 

soluções para os problemas detetados. 

- Perceber a importância da metodologia processual de trabalho na concretização eficiente das tarefas 

e na prossecução de objectivos.  

- Saber trabalhar em grupo e perceber a responsabilidade individual nessa situação. 
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CONTEÚDOS  

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA | Atividades/Estratégias 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

CONTEÚDOS  

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA | Atividades/Estratégias 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESSIVIDADE DA FORMA - Espaço/Forma 

ESPAÇO - Representação e organização do espaço visual 

- Análise dos trabalhos realizados na aula anterior. 
- Tratamento e exploração das imagens recolhidas através de meios plásticos e digitais.  
- Tratamento e exploração das imagens já recolhidas através de meios plásticos e digitais.  
- Montagem digital das imagens através de programas específicos para o efeito.  
- Reflexão sobre o trabalho desenvolvido. 

Máquina fotográfica digital, computador. 

Tratamento e exploração das imagens. Exploração de imagens através do desenho e pintura. Montagem 

digital dos fotogramas. Montagem sonora. 

- Desenvolver o espírito crítico na apreciação do trabalho realizado individualmente e em grupo, de 

modo a emitir opiniões e avaliar o trabalho desenvolvido. 

Literacia artística e fílmica.  

- Análise dos trabalhos realizados na aula anterior. 
- Reflexão sobre o trabalho desenvolvido. 
- Visualização dos projetos realizados. 
- Análise e reflexão sobre os trabalhos e produto final. 
- Autoavaliação.  
-  

 

 
 

AULAS Nº 9 e 10 
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RECURSOS 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador, projetor, fichas de autoavaliação. 

 Conclusão dos filmes de animação. Autoavaliação e a análise dos projetos desenvolvidos. 



Apêndice 4. Grelha de observação de aulas 



 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE 
Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos  Gil Vicente 

 
 

Disciplina - OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA                                                                                                                                                       Ano lectivo 2011/2012 
7º ano 6ª turma                                                                                                                                                                                                                                           1º semestre 

 
 

OBSERVAÇÃO DE AULAS 

AVALIAÇÃO CRITERIAL  

Nº ALUNOS Assiduidade/ 
pontualidade 

Participação 
Cooperação/ 
colaboração 

grupo 
Autonomia 

Empenho e 
concentração 

Criatividade 

Cumprir 
regras/ 

Comporta- 
mento 

Utilizar 
meios de E.P. 

Responsabili- 
dade 

Observações 

12 A           

13 B           

14 C           

15 D           

16 E           

17 F           

18 G           

19 H           

20 I           

21 J           

22 K           

     Legenda: S = Sucesso; I – Insucesso  



Apêndice 5. Registos de avaliação 
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15 20 45 20 100 30 30 40 100 15 15 40 30 100 15 25 40 20 100 100

12 A
11 14 38 17 80 20 21 33 74 12 12 32 27 83 10 17 33 17 77 4 78,5 B

13 B
12 13 36 18 79 15 15 35 65 10 14 35 29 88 7 12 36 16 71 375,75 B

14 C
8 10 32 11 61 5 8 30 43 3 8 20 20 51 5 10 29 12 56 2 52,75 S

15 D
8 8 30 12 58 7 10 30 47 9 11 31 22 73 9 12 38 16 75 3 63,25 S

16 E
12 14 40 16 82 21 12 35 68 12 12 35 25 84 11 11 35 16 73 376,75 B

17 F
7 12 40 10 69 9 12 38 59 8 8 35 25 76 8 8 30 15 61 3 66,25 S

18 G
12 14 39 15 80 22 14 35 71 10 14 32 28 84 12 12 31 14 69 3 76 B

19 H
7 10 38 16 71 20 12 35 67 9 11 34 26 80 10 11 36 16 73 372,75 S+

20 I
12 11 38 15 76 25 21 34 80 9 12 32 26 79 8 10 36 17 71 3 76,5 B

21 J
8 10 35 10 63 5 8 35 48 4 8 21 15 48 8 12 29 14 63 3 55,5 S

22 K
8 15 22 8 53 6 10 40 56 4 6 20 12 42 7 12 22 10 51 2 50,5 S

N
ív

el

M
É

D
IA

 T
O

T
A

L 
  

 

Auto 
avaliação

TURMA:7º6ª

Nº Nome

  Aquisição de conhecimentos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE - Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente

Organização e Método de 
trabalho

Criatividade/Interpretação/ 
recriação

Participação e empenho



               GRELHA DE AVALIAÇÃO - FILME DE ANIMAÇÃO
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10 15 45 30 100 30 30 40 100 15 15 40 30 100 15 25 40 20 100 100

12 A
8 14 41 28 91 27 27 39 93 12 12 39 27 90 12 23 38 18 91 491,25 5

13 B
7 13 38 27 85 28 28 38 94 13 14 38 29 94 14 23 39 17 93 3 91,5 5

14 C
5 10 32 23 70 15 15 27 57 4 8 20 20 52 10 18 27 14 69 3,4 62 3

15 D
6 11 30 24 71 16 17 35 68 9 11 38 26 84 12 21 38 16 87 3,477,5 4

16 E
9 14 40 28 91 27 26 37 90 11 12 38 25 86 13 23 37 19 92 3,489,75 5

17 F
7 12 38 25 82 15 21 36 72 8 8 35 25 76 12 24 30 17 83 478,25 4

18 G
9 14 39 28 90 28 22 37 87 10 14 38 28 90 14 24 37 19 94 390,25 5

19 H
7 10 38 25 80 16 17 35 68 8 11 34 26 79 13 22 36 17 88 3,478,75 4

20 I
7 11 37 23 78 20 13 38 71 9 12 40 26 87 12 22 36 17 87 3,480,75 4

21 J
8 10 34 20 72 8 8 31 47 4 8 29 15 56 2 14 35 15 66 3 60,25 3

22 K
6 9 39 19 73 20 12 26 58 6 8 20 10 44 10 17 21 12 60 358,75 3
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TURMA:7º6ª

Nº Nome

  Aquisição de conhecimentos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE - Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente

Organização e Método de 
trabalho

Criatividade/Interpretação/ 
recriação

Participação e empenho



Apêndice 6. Registo fotográfico do desenvolvimento dos projetos  



Registo fotográfico do desenvolvimento dos projetos 
 
 
 

    
 

Figuras A e B. Sala de aula da disciplina de Oficina de Expressão Plástica. Fonte: própria.   

 
 
 

    
 

Figuras C e D. Sala de aula da disciplina de Oficina de Expressão Plástica. Fonte: própria.   

 
 
 

    
 

Figuras E e F. Exemplo dos recursos físicos e equipamentos tecnológicos  
existentes na sala. Fonte: própria.   

 
 
 



   Apêndice 6 

1.ª Unidade Didática: Caleidoscópios 
 
 

    
 

Figuras G e H. Início do desenvolvimento do projeto dos caleidoscópios.  
Fonte: própria.   

 

 

    
 

Figuras I e J. Desenvolvimento do projeto dos caleidoscópios (desenho geométrico).  
Fonte: própria.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras K e L. Início da pintura dos caleidoscópios. Fonte: própria.   
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Figuras M e N. Construção dos caleidoscópios com materiais de desperdício.  
Fonte: própria.   

 
 
 

    
 

Figuras O e P. Processo final de construção dos caleidoscópios  
e visualização do resultado final. Fonte: própria.   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

Figuras Q, R e S. Imagens dos caleidoscópios concluídos.  
Fonte: própria.   
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Figuras T e U. Imagens dos caleidoscópios concluídos.  
Fonte: própria.   

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras V e W. Imagens dos caleidoscópios concluídos.  
Fonte: própria.   

 
 
 

    
 

Figuras X e Y. Imagens dos caleidoscópios concluídos.  
Fonte: própria.   
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Figuras Z e A1. Desenhos para o caleidoscópio coletivo.  

Fonte: própria.   
 

 

 

    
Figuras B1 e C1. Desenho (esquerda) e início da pintura (direita) do caleidoscópio coletivo. 

Fonte: própria.   
 

 

 

    
Figuras D1 e E1. Pormenores do caleidoscópio coletivo.  

Fonte: própria.   
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   Figuras F1 e G1. Vista do interior (esquerda) e do exterior (direita) do caleidoscópio coletivo. 

Fonte: própria.   
 

 

 

    
Figuras H1 e I1. Resultado final do caleidoscópio coletivo. Fonte: própria.   

 

 
 
 
 

    
 

Figuras J1 e K1. Efeitos óticos. Interior do caleidoscópio coletivo. Fonte: própria.   
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Figuras L1 e M1. Efeitos óticos. Interior do caleidoscópio coletivo. Fonte: própria.   
 
 
 
 

    
 

Figuras N1 e O1. Efeitos óticos. Interior do caleidoscópio coletivo. Fonte: própria.   
 

 
 
 

    
 

Figuras P1 e Q1. Efeitos óticos. Interior do caleidoscópio coletivo. Fonte: própria.   
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Figuras R1 e S1. Efeitos óticos. Interior do caleidoscópio coletivo. Fonte: própria.   
 
 
 
 
 
 
2.ª Unidade Didática: Filmes de Animação 
 
 
 

    
 

Figuras T1 e U1. Elaboração dos projetos dos filmes de animação. Fonte: própria.   
 
 
 

   
 

Figuras V1 e W1. Construção das personagens e cenários. Fonte: própria.   
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Figuras X1 e Y1. Construção das personagens e cenários dos filmes de animação. 
Fonte: própria.   

 
 

 
 

    
 

Figuras Z1 e A2. Construção das personagens e cenários dos filmes de animação. 
Fonte: própria.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Figuras B2 e C2. Construção das personagens e cenários, do filme de animação  
sobre a discriminação. Fonte: própria.   
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Figuras D1 e E1. Construção das personagens e cenários dos filmes de animação. 
 Fonte: própria.   

 
 
 
 

 

   
 

Figuras F2 e G2. Cenário e a personagem do filme “Dr. Pimpão”.  
Fonte: própria.   

 
 
 
 
 

          

Figuras H2 e I2. Cenário e título do filme “Dr. Pimpão”.  
Fonte: própria.   
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Figuras J2 e K2. Realização dos títulos dos filmes de animação. Fonte: própria.   
 
 

 

       
 

Figuras L2 e M2. Desenho e personagem do filme de animação Bullying. 
Fonte: própria.   

 
 

 

         
 

Figuras N2 e O2. Apresentação de duas personagens do filme Bullying. 
Fonte: própria.   
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Filme de animação sobre a reciclagem: “Dr. Pimpão” 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Figuras P2 a D3. Imagens do filme de animação “Dr. Pimpão”. Fonte: própria. 
 



   Apêndice 6 

Filme de animação: Bullying 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
Figuras E3 a S3. Imagens do filme de animação Bullying. Fonte: própria. 
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Filme de animação sobre a diferença e a discriminação 
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Figuras T3 a H4. Imagens do filme de animação “Discriminação”. Fonte: própria. 
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 Docente – SUSANA RODRIGUES                                                                                                                                   1 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE 

Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente 
 

 
Disciplina - OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA                                                                                                                   

7º ano 6ª turma                                                                                                                     1º semestre 

  
 

Ano lectivo 2010 /2011 
 

Esta ficha tem por objectivo conhecer-te melhor, para que possas ser ajudado ao longo do ano lectivo. 
Procura responder com sinceridade. 
 
 

1. Identificação  
Nome __________________________________________________________________________ Nº_____ 
Data de nascimento: _____/_____/______Idade:_________ Nacionalidade __________________________ 
Morada:________________________________________________________________________________ 
Freguesia (residência): ___________________________  Concelho(residência): ______________________  
Naturalidade: concelho__________________________________ freguesia __________________________ 
Com quem vives? ____________________________ email: ________________________________________  
Tens direito ao A.S.E. (Acção Social Escolar) __________________ Qual o teu escalão?________________ 
És seguido pelo S.P.O.(serviço de Psicologia e Orientação) ________ Motivo: ________________________ 
 
2. Filiação / Encarregado de Educação  
Nome do pai ________________________________________________________________Idade: _______ 
Habilitações literárias: ______________________ Profissão: ______________________________________ 
Local de trabalho: ________________________________________________________________________ 
 

Nome da mãe _______________________________________________________________Idade: _______ 
Habilitações literárias: _______________________Profissão: _____________________________________ 
Local de trabalho: ________________________________________________________________________ 
 
Nome do encarregado de educação: ____________________________________________ Idade: _______  
Habilitações literárias:_______________________ Profissão: _____________________________________ 
Local de trabalho: ____________________________________ Grau de parentesco: ___________________ 
 
3. Agregado familiar  
Número de pessoas: ______________ Número de irmãos:________ Idade dos irmãos: ________________ 
Quantos irmãos vivem em casa? _____________ Quantos irmãos estudam? _________________________  
 
4. Habitação  
Tipo (apartamento ou casa individual)_________________________________Nº de divisões: __________ 
Tem água?__ ___ ___ _Tem saneamento?_____________ Tem electricidade?________________________  
Tens quarto individual? ______________________ Tens televisão no quarto? ________________________ 
Tem computador em casa? SIM   �  NÃO   �               Tem acesso à Internet? SIM   �    NÃO   �  
 
5. Saúde / hábitos  
Visão, boa ou má? _____________ Audição, boa ou má?_____________ Alergias? ____________________  
Tens algum outro problema de saúde?_________ Qual?__________________________________________  
 

FFIICCHHAA  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  AALLUUNNOO  
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6. Transportes de e para a escola  
De casa para a escola ______________________ Da escola para casa _____________________________  
Hora de saída de casa ______________________ Hora de chegada a casa __________________________  
 
7. Escola e família  
Gostas de vir para a escola? ___________Gostas da tua turma? ___________ A escola interessa-te (muito, 
pouco ou nada)___________________ Falas com os teus pais sobre a escola? ______________________  
Que curso ou profissão gostarias de vir a ter?___________________________________________________  
 
A que disciplinas tiveste nível inferior a 3 no ano anterior? ________________________________________ 
Quais as tuas disciplinas preferidas? _________________________________________________________ 
Quais as disciplinas em que sentes mais dificuldades ____________________________________________ 
Assinala as possíveis causas dessas dificuldades:  
 

- falta de conhecimentos relativos a anos anteriores �            - pouco interesse pela disciplina �  

- dificuldade de estar atento �                                                  - esquecer rapidamente a matéria �  

- falta de tempo para estudar em casa �                                 - falta de ambiente de estudo fora da escola �                          

- ser muito solicitado para actividades fora da escola �          - não estudar diariamente �  

- precisar de ajuda individual e ninguém auxiliar  �  

- outras razões. Quais? ____________________________________________________________________ 
 
Já repetiste algum ano? _________ Qual ou quais? _______________ Como te sentes quando obténs maus 
resultados? (indiferente, desanimado, preocupado ou decidido a fazer melhor) _______________________  

Em casa podes estudar descansado? ________ Fazes os trabalhos de casa? __________ Costumas ajudar 
os teus pais?____________ Em que tarefas?_________________________ _Gostas de ler?____________ 
Vês muita televisão? ______________Estás muito tempo no computador?___________ Que programas 
gostas mais? ____________________________________________________________________________  

8. Tempos livres  
Costumas estudar? _______ Onde?_____________________ Estudas só ou com colegas? _____________    
Praticas desporto? _______________ Qual ou quais? ___________________________________________  
Outras actividades em que ocupas o teu tempo livre: ____________________________________________ 
 
9. Sugere uma actividade ou temática  na qual gostasses de trabalhar ao longo do ano lectivo na disciplina.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Dá sugestões  que, no teu entender, tornem a escola mais agradável ____________________________ 
__ ___ __ ___ ___________________________________________________________________________  
 
 
Regista outras informações que consideres importantes e que possam prejudicar a tua aprendizagem: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
  

Obrigado e bom ano 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE ESCOLA GIL VICENTE 2011-2012 OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

7º 6ª 

NOME OBSERVAÇÃO CRIATIVIDADE ABSTRACÇÃO AFECTIVIDADE OBSERVAÇÕES 
12 - A **** Mão bem 

observada, entendida 
e representada. Traço 
leve com esboço de 
procura. 

*** Cabeça de velho 
expressiva e bem 
entendida, no 
entanto deixa uma 
linha curva por 
definir. 

*** INC. Utiliza 
auxiliar para 
representação de 
linhas. 

**** Fácil e desinibida 
representação. Pais 
juntos e a aluna atrás 
revela-se deslocada 
do núcleo. 

Facilidade de 
representação que 
denota referências a 
estereótipos da BD 
oriental. 

13 - B ** Tentativa de 
análise visual, 
desfasada 
comparativamente, 
no entanto expressiva 
e com captação de 
força (energia). 

*** Criação de figuras 
dinâmicas de difícil 
abordagem 
referencial (3 
pássaros e um ninho). 

** Traça o eixo com 
alguns (poucos) 
pormenores. Utiliza 
mais o discurso 
verbal. Indica o 
percurso em função 
de SI. 

Retrato de família 
num contexto de 
casa. Um irmão no 
fundo topo superior 
esquerdo, entreve-se 
por uma porta. Mãe e 
‘Iris’ em primeiro 
plano e com a mesma 
escala. 

Traço forte e 
determinado. 
Extroversão e 
exuberância. Trata a 
superfície toda. Usa 
o pormenor e 
expressa ambientes. 

14 - C NF *Aplica um 
sombreado numa 
pequena superfície 
entre linhas, mas não 
define intenções 
referenciais. 

NF *** Bom registo 
gráfico, anotação de 
pormenores. Não 
terminou a 
representação das 
suas pernas. Não 
existem pormenores 

Aplica o registo 
gráfico como meio 
expressão base. Tem 
facilidade na 
representação. Pode 
ter problemas 
relacionais. 



nos rostos, definindo 
os personagens pela 
estatura, vestuário e 
cabelos. 

15 - D ** Tentativa de 
análise forma,l pouco 
estruturada (mesmo 
assim tem 
expressividade),  

** Coerente embora 
realizado à pressa e 
sem concentração. 

** Traçou o eixo do 
percurso mas sem 
referências formais. 
Utiliza mais o 
discurso verbal. Indica 
o percurso em função 
de SI. 

*** Anulação da 
escala. Mãe um 
pouco mais pequena. 
O Mateus está num 
primeiro plano mais 
baixo na superfície da 
folha. 

Disperso embora 
entusiasta. Pouco 
concentrado e 
pouco rigoroso. 
Maior segurança 
(domínio e treino) 
verbal do que visual. 

16 - E **** Depois de uma 
1ª tentativa, realiza a 
representação da 
mão com um muito 
bom traço no 
apontamento de 
volumetrias, 
estruturas e 
pormenores. Sente-te 
inépcia apenas na 
representação 
espacial da unha do 
último dedo. 

*** Situação 
razoavelmente 
resolvida de uma 
figura antropomórfica 
imaginária. 

*** Boa representação 
espacial com 
referentes verbais 
mas razoável 
percepção do espaço 
e relação dos vários 
elementos. 

**** Representação 
familiar equilibrada, 
muito bem 
representada ao nível 
do desenho e sua 
expressão. O pai 
aparece idêntico mas 
um pouco separado 
para cima. O aluno, 
no meio parece olhar 
para o pai que está 
atrás. 
 

Facilidade de 
representação. 
Alunos muito 
vocacionado.  

17 - F *Representação 
muito incipiente, 
assim como a 
observação das 

NF *Aluna com 
dificuldade de 
referenciar-se no 
espaço. 

*** Sente-se alguma 
motivação nesta 
representação. Não 
se representa, nem à 

Aluna a ser 
monitorizada. 
Revela falta de 
motivação e alguma 



estruturas, das partes 
entre si, dos 
pormenores. Falta de 
energia geratriz 
(ânimo). 

Referenciação verbal. 
Percurso descrito em 
função de SI. 

mãe. 
(pai, irmão mais velho 
e irmã mais nova). 
Nenhum 
personagem tem 
pés. 

atenção ao pedido. 

18 - G *** Observação 
razoável. Estruturação 
das formas embora 
tenha alguns erros de 
relação entre as 
partes. 

*** Coerente e 
expressiva resolução 
deixando 
indeterminada 
algumas linhas. 

**** INC. Boa 
estruturação do 
bairro e dos 
quarteirões. Faltam as 
referências desses 
espaços. 

**** Família completa 
com muitos animais 
de várias espécies. 
Conta com todos até 
com os 6 ovos do 
ninho. A escala é a 
mesma e todos riem. 

Boa estruturação e 
percepção do 
mundo que a 
rodeia. 

19 - H *Insepiente 
observação das 
estruturas, das 
relações entre as 
partes e consequente 
dificuldade na 
representação. 

*** Razoável encontro 
da  forma num 
registo infantil. 

** Dificuldade de 
percepção do mapa. 
Referenciação ao 
nível verbal. Percurso 
descrito em relação a 
si mesmo. 

*** Representação 
dos vários elementos 
em fila inicianda pela 
mãe e acabando na 
avó. O aluno é o 
penúltimo. 

Aluno com uma 
percepção infantil 
de si com as 
dificuldades 
inerentes de 
cognição visual. 

20 -I *** Análise formal 
satisfatória, correcta 
anotação anatómica, 
embora o indicador 
não tenha definição 
dos tarsos. 

*** expressividade, 
coerência e 
oportunidade 

NF **** todos 
representados com o 
mesmo registo, todos 
sorriem até o cão, as 
mulheres têm os 
lábios definidos e 
grossos, inexistência 
de fundo, denomina 

Parece uma aluna 
equilibrada onde se 
observam 
preocupações de 
género socialmente 
definidas. 



todos menos os 
peixes e as tartarugas 
onde anota o 
número. 

21- J  *Encontro rebuscado 
da forma; haveria 
outras hipóteses mais 
coerentes e menos 
disformes. 

 *** INC. 3 Figuras 
com escala coerente 
não denominadas. 

 

22 - K ** Mão 
estandardizada 
representada aberta. 
Bom entendimento 
de 4 das 5 unhas. 

*** Cabeça 
expressiva. Criação de 
difícil abordagem 
embora manifeste 
coerência, dinâmica e 
expressividade. 

**** Razoável 
estrutura do espaço, 
cujos referentes são 
verbais. 

*** Seguindo o 
modelo da mãe 
descreve um núcleo 
monoparental. 
Apenas com um gato. 
Há um sorriso 
interiorizado, contido. 
É uma pequena 
adulta. 

Segue modelo 
materno. Manifesta-
se como adulta. 
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- 1 -                                     Professora: Susana Rodrigues 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE 

Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente 
 

Disciplina - OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA                                                                                                                   

7º ano 6ª turma                                                                                                                         1º semestre 
 

Ficha de Trabalho 
2010/2011 

                                                                                   
Conteúdos:  ARTE E PATRIMÓNIO ARTÍSTICO.  A obra de arte e artistas plásticos.              

                    TRAÇADOS GEOMÉTRICOS  – mediatriz; arcos de circunferência concêntricos e 

concordantes; espirais. 
 
 

 
A arte  é uma fonte inesgotável de conhecimento . Olhar o mundo através de imagens 

captadas pelos artistas permite-nos não só compreender melhor o passado, como prosseguir no 

caminho deste novo milénio em direcção ao futuro. 

Ao longo dos tempos, a arte tem vindo a acompanhar a evolução da sociedade  e do 

conhecimento. A cada época histórica correspondem manifestações artísticas diversas, que nos 

transmitem o modo de vida e os pensamentos de uma sociedade.  

A arte é um património da humanidade . Tem um valor incalculável, porque é um dos 

testemunhos da vida do homem na Terra. 

A arte do século XX  trouxe-nos diferentes visões captadas pela arte que se afastaram da 

necessidade de imitar a realidade visível para se aproximarem, por vezes, do mundo da fantasia, 

pensamento, emoções e sonhos. 

.  

Diferentes movimentos artísticos , denominados vanguardas , surgiram para estabelecer 

novas referências para a pintura, a literatura, a música e a escultura. 

 

ABSTRACCIONISMO 
 

¬ Formas abstractas ou irreconhecíveis; 

 

¬ A pintura é uma superfície coberta de 

cores; 

 

¬ Abandono da representação da realidade 

visível; 

 

¬ Representação de emoções; 

 

¬ Sensações coloridas; 
 

Amarelo, vermelho, azul, 1925 
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Óleo sobre tela, Wassily Kandisnky  

 

¬ Movimento das pinceladas; 

 

¬ Agitação;  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Árvores em flor (1912), Piet  Mondrian                                  Composição VIII (1923), Wassily Kandisnky   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAÇADOS GEOMÉTRICOS 

 

 A Geometria plana  é a geometria que estuda as figuras formadas sobre um plano. Neste 

caso utilizam-se somente duas dimensões - largura e comprimento. 

 

Recta 

 
Uma recta  é constituída por uma infinidade de pontos. É 
uma linha infinita, sempre com a mesma direcção (não 
tem princípio nem fim).  
 
Semi-recta  é uma linha recta que parte de um ponto 
(tem princípio mas não têm fim). 
 
Segmento de recta  é uma porção de linha recta, 
definida por dois pontos (tem princípio e tem fim) 
 
 
 
 
 

r 

A 

A B 
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Mediatriz - Divisão de um segmento de recta em duas partes iguais 

 Mediatriz de um segmento de recta é a linha que divide perpe ndicularmente o segmento em 
duas partes iguais. 

Construção da Mediatriz: 

1. Traçar o segmento de recta AB, com centro em A e B, 

traçam-se dois arcos de circunferência simétricos com 

uma abertura maior que metade do segmento AB. 

2. Obtemos os pontos C e D que são os pontos de 

intersecção destes arcos. 

3. Unimos C e D e obtemos a mediatriz do segmento e o 

ponto médio.  
 

Circunferência 

 
Circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plan o que estão a uma certa 
distância, chamada raio, de um certo ponto, chamado  centro. 

 

 

Circunferências concêntricas são as que têm o centro coincidente. 

 

 

Linhas Concordantes  - são aquelas que resultam da junção de linhas curvas ou rectas , 
desenhadas de forma a que não seja perceptível a passagem de umas para as outras. Para obter 
linhas concordantes curvas, marca, sobre uma linha recta, um ponto O. Com o compasso, e fazendo 
centro em O, traça uma semicircunferência. Obténs o ponto A. Com centro neste ponto, e abertura 
do compasso igual a AO, marca o ponto O1 sobre a recta. Com centro neste ponto e igual abertura 
do compasso, traça uma nova semicircunferência. Repetindo este traçado podes obter uma linha 
com diversas curvas concordantes. 
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Exemplos de traçados de linhas concordantes 

 

 

Espirais 

Espiral bicêntrica 

1. Traçar uma recta e sobre ela marcar os centros 1 e 2;  

2. Com centro em 1 e abertura até 2, traçar um arco de 
circunferência até interceptar a recta r, definindo o 
ponto A; 

3. Com centro em 2 e abertura até A, traçar um arco 
definindo o ponto B; 

4. Com centro em 1 e abertura até B, traçar um arco 
definindo o ponto C; 

5. Para fazer mais arcos, é ir intercalando a ponta seca do 
compasso entre os centros 1 e 2. 

 

Espiral tricêntrica  

1. Traçar um triângulo equilátero, sendo os vértices os 
centros 1, 2 e 3;  

2. Prolongam-se os lados do triângulo. 

3. Com centro em 1 e abertura até 3, traçar um arco de 
circunferência definindo o ponto A; 

4. Com centro em 2 e abertura até A, traçar o arco definindo 
o ponto B; 

5. Com centro em 3 e abertura até B, traçar o arco definindo 
o ponto C; 

6. Com centro em 1 e abertura até C, traçar o arco definindo 
o ponto D. 

7. Para fazer mais arcos, é ir intercalando a ponta seca do 
compasso entre os centros 1, 2 e 3. 
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Trabalhos de alunos com concordâncias 
 
 
 

PROPOSTA DE TRABALHO 
 

Elabora o projecto exterior do caleidoscópio: através de traçados geométricos que 

procurarão ir de encontro às características formais e estilísticas da corrente artística 

ABSTRACCIONISMO. 

 
1- Começa por elaborar o esboço do projecto numa folha A4, com o lápis de grafite HB. 

Não te esqueças de ter em conta os factores anteriormente mencionados.  
 
2- Numa folha A3, desenha com rigor o projecto final. 

 
3- Faz estudos de cor no esboço com diversos materiais. 
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Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente 
 

Disciplina - OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA                                                                                                                   

7º ano 6ª turma                                                                                                                         1º semestre 
 

Ficha de Trabalho 
2010/2011 
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A arte  é uma fonte inesgotável de conhecimento . Olhar o mundo através de imagens 

captadas pelos artistas permite-nos não só compreender melhor o passado, como prosseguir no 

caminho deste novo milénio em direcção ao futuro. 

Ao longo dos tempos, a arte tem vindo a acompanhar a evolução da sociedade  e do 

conhecimento. A cada época histórica correspondem manifestações artísticas diversas, que nos 

transmitem o modo de vida e os pensamentos de uma sociedade.  

A arte é um património da humanidade . Tem um valor incalculável, porque é um dos 

testemunhos da vida do homem na Terra. 

A arte do século XX  trouxe-nos diferentes visões captadas pela arte que se afastaram da 

necessidade de imitar a realidade visível para se aproximarem, por vezes, do mundo da fantasia, 

pensamento, emoções e sonhos. 

.  

Diferentes movimentos artísticos , denominados vanguardas , surgiram para estabelecer 

novas referências para a pintura, a literatura, a música e a escultura. 

 

CUBISMO 
 

� Representação dos objectos com todas as 

suas partes num mesmo plano; 

 

� Formas partidas em pedaços, imagem 

fragmentada; 

 

� Formas geométricas, com o predomínio de 

linhas rectas; 

 

� Objectos vistos de todos os ângulos de visão.  

 

As meninas de Avinhão, (1907), Pablo Picasso 
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- geometrização das formas e volumes; 
 
- renúncia à perspectiva; 
 
- o claro-escuro perde sua função; 
 
- representação do volume colorido sobre superfícies 
planas; 
 
- sensação de pintura escultórica; 
 
- cores austeras, do branco ao negro passando pelo 
cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. 

 

 

 

 

 

 

A portuguesa, (1911), George Braque 

 

 
 
 
 
 
TRAÇADOS GEOMÉTRICOS 

 

 A Geometria plana  é a geometria que estuda as figuras formadas sobre um plano. Neste 

caso utilizam-se somente duas dimensões - largura e comprimento. 

 

Recta 

 
Uma recta  é constituída por uma infinidade de pontos. É 
uma linha infinita, sempre com a mesma direcção (não 
tem princípio nem fim).  
 
Semi-recta  é uma linha recta que parte de um ponto 
(tem princípio mas não têm fim). 
 
Segmento de recta  é uma porção de linha recta, 
definida por dois pontos (tem princípio e tem fim) 
 
 
 
 
 
 
 

r 

A 

A B 
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Mediatriz - Divisão de um segmento de recta em duas partes iguais 

 Mediatriz de um segmento de recta é a linha que divide perpe ndicularmente o segmento em 
duas partes iguais. 

Construção da Mediatriz: 

1. Traçar o segmento de recta AB, com centro em A e B, 

traçam-se dois arcos de circunferência simétricos com 

uma abertura maior que metade do segmento AB. 

2. Obtemos os pontos C e D que são os pontos de 

intersecção destes arcos. 

3. Unimos C e D e obtemos a mediatriz do segmento e o 

ponto médio.  
 

Circunferência 

 
Circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plan o que estão a uma certa 
distância, chamada raio, de um certo ponto, chamado  centro. 

 

 

Circunferências concêntricas são as que têm o centro coincidente. 

 

 

Linhas Concordantes  - são aquelas que resultam da junção de linhas curvas ou rectas , 
desenhadas de forma a que não seja perceptível a passagem de umas para as outras. Para obter 
linhas concordantes curvas, marca, sobre uma linha recta, um ponto O. Com o compasso, e fazendo 
centro em O, traça uma semicircunferência. Obténs o ponto A. Com centro neste ponto, e abertura 
do compasso igual a AO, marca o ponto O1 sobre a recta. Com centro neste ponto e igual abertura 
do compasso, traça uma nova semicircunferência. Repetindo este traçado podes obter uma linha 
com diversas curvas concordantes. 
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Exemplos de traçados de linhas concordantes 

 

 

Espirais 

Espiral bicêntrica 

1. Traçar uma recta e sobre ela marcar os centros 1 e 2;  

2. Com centro em 1 e abertura até 2, traçar um arco de 
circunferência até interceptar a recta r, definindo o 
ponto A; 

3. Com centro em 2 e abertura até A, traçar um arco 
definindo o ponto B; 

4. Com centro em 1 e abertura até B, traçar um arco 
definindo o ponto C; 

5. Para fazer mais arcos, é ir intercalando a ponta seca do 
compasso entre os centros 1 e 2. 

 

Espiral tricêntrica  

1. Traçar um triângulo equilátero, sendo os vértices os 
centros 1, 2 e 3;  

2. Prolongam-se os lados do triângulo. 

3. Com centro em 1 e abertura até 3, traçar um arco de 
circunferência definindo o ponto A; 

4. Com centro em 2 e abertura até A, traçar o arco definindo 
o ponto B; 

5. Com centro em 3 e abertura até B, traçar o arco definindo 
o ponto C; 

6. Com centro em 1 e abertura até C, traçar o arco definindo 
o ponto D. 

7. Para fazer mais arcos, é ir intercalando a ponta seca do 
compasso entre os centros 1, 2 e 3. 
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Trabalhos de alunos com concordâncias 
 
 
 

PROPOSTA DE TRABALHO 
 

Elabora o projecto exterior do caleidoscópio: através de traçados geométricos que 

procurarão ir de encontro às características formais e estilísticas da corrente artística 

CUBISMO. 

 
1- Começa por elaborar o esboço do projecto numa folha A4, com o lápis de grafite HB. 

Não te esqueças de ter em conta os factores anteriormente mencionados.  
 
2- Numa folha A3, desenha com rigor o projecto final. 

 
3- Faz estudos de cor no esboço com diversos materiais. 
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Conteúdos:  ARTE E PATRIMÓNIO ARTÍSTICO.  A obra de arte e artistas plásticos.              

                    TRAÇADOS GEOMÉTRICOS  – mediatriz; arcos de circunferência concêntricos e 

concordantes; espirais. 
 
 

 
A arte  é uma fonte inesgotável de conhecimento . Olhar o mundo através de imagens 

captadas pelos artistas permite-nos não só compreender melhor o passado, como prosseguir no 

caminho deste novo milénio em direcção ao futuro. 

Ao longo dos tempos, a arte tem vindo a acompanhar a evolução da sociedade  e do 

conhecimento. A cada época histórica correspondem manifestações artísticas diversas, que nos 

transmitem o modo de vida e os pensamentos de uma sociedade.  

A arte é um património da humanidade . Tem um valor incalculável, porque é um dos 

testemunhos da vida do homem na Terra. 

A arte do século XX  trouxe-nos diferentes visões captadas pela arte que se afastaram da 

necessidade de imitar a realidade visível para se aproximarem, por vezes, do mundo da fantasia, 

pensamento, emoções e sonhos. 

.  

Diferentes movimentos artísticos , denominados vanguardas , surgiram para estabelecer 

novas referências para a pintura, a literatura, a música e a escultura. 

 

EXPRESSIONISMO 
 

¬ Reacção contra os valores da sociedade;  
 

¬ Agressividade; 
 

¬ Formas exageradas e de contornos 
acentuados; 

 
¬ Pintura que exprime sensações internas – 

angustia e solidão; 
 

¬ Cores contrastantes e simbólicas; 
 

 
Fränzi perante uma cadeira talhada (1910),  
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de Ernst Ludwig Kirchner  
“A Ponte” – Protesto social contra a crise de valores da sociedade burguesa através 
da pintura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estrada com ciprestres (1890), Van Gogh                                    Vermelho e Branco, (1894), E. Munch  
 
 
 
 
 
 
 
TRAÇADOS GEOMÉTRICOS 

 

 A Geometria plana  é a geometria que estuda as figuras formadas sobre um plano. Neste 

caso utilizam-se somente duas dimensões - largura e comprimento. 

Recta 

 
Uma recta  é constituída por uma infinidade de pontos. É 
uma linha infinita, sempre com a mesma direcção (não 
tem princípio nem fim).  
 
Semi-recta  é uma linha recta que parte de um ponto 
(tem princípio mas não têm fim). 
 
Segmento de recta  é uma porção de linha recta, 
definida por dois pontos (tem princípio e tem fim) 
 
 
 
 
 

r 

A 

A B 
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Mediatriz - Divisão de um segmento de recta em duas partes iguais 

 Mediatriz de um segmento de recta é a linha que divide perpe ndicularmente o segmento em 
duas partes iguais. 

Construção da Mediatriz: 

1. Traçar o segmento de recta AB, com centro em A e B, 

traçam-se dois arcos de circunferência simétricos com 

uma abertura maior que metade do segmento AB. 

2. Obtemos os pontos C e D que são os pontos de 

intersecção destes arcos. 

3. Unimos C e D e obtemos a mediatriz do segmento e o 

ponto médio.  
 

Circunferência 

 
Circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plan o que estão a uma certa 
distância, chamada raio, de um certo ponto, chamado  centro. 

 

 

Circunferências concêntricas são as que têm o centro coincidente. 

 

 

Linhas Concordantes  - são aquelas que resultam da junção de linhas curvas ou rectas , 
desenhadas de forma a que não seja perceptível a passagem de umas para as outras. Para obter 
linhas concordantes curvas, marca, sobre uma linha recta, um ponto O. Com o compasso, e fazendo 
centro em O, traça uma semicircunferência. Obténs o ponto A. Com centro neste ponto, e abertura 
do compasso igual a AO, marca o ponto O1 sobre a recta. Com centro neste ponto e igual abertura 
do compasso, traça uma nova semicircunferência. Repetindo este traçado podes obter uma linha 
com diversas curvas concordantes. 
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Exemplos de traçados de linhas concordantes 

 

 

Espirais 

Espiral bicêntrica 

1. Traçar uma recta e sobre ela marcar os centros 1 e 2;  

2. Com centro em 1 e abertura até 2, traçar um arco de 
circunferência até interceptar a recta r, definindo o 
ponto A; 

3. Com centro em 2 e abertura até A, traçar um arco 
definindo o ponto B; 

4. Com centro em 1 e abertura até B, traçar um arco 
definindo o ponto C; 

5. Para fazer mais arcos, é ir intercalando a ponta seca do 
compasso entre os centros 1 e 2. 

 

Espiral tricêntrica  

1. Traçar um triângulo equilátero, sendo os vértices os 
centros 1, 2 e 3;  

2. Prolongam-se os lados do triângulo. 

3. Com centro em 1 e abertura até 3, traçar um arco de 
circunferência definindo o ponto A; 

4. Com centro em 2 e abertura até A, traçar o arco definindo 
o ponto B; 

5. Com centro em 3 e abertura até B, traçar o arco definindo 
o ponto C; 

6. Com centro em 1 e abertura até C, traçar o arco definindo 
o ponto D. 

7. Para fazer mais arcos, é ir intercalando a ponta seca do 
compasso entre os centros 1, 2 e 3. 
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Trabalhos de alunos com concordâncias 
 
 
 

PROPOSTA DE TRABALHO 
 

Elabora o projecto exterior do caleidoscópio: através de traçados geométricos que 

procurarão ir de encontro às características formais e estilísticas da corrente artística 

EXPRESSIONISMO. 

 
1- Começa por elaborar o esboço do projecto numa folha A4, com o lápis de grafite HB. 

Não te esqueças de ter em conta os factores anteriormente mencionados.  
 
2- Numa folha A3, desenha com rigor o projecto final. 

 
3- Faz estudos de cor no esboço com diversos materiais. 
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Conteúdos:  ARTE E PATRIMÓNIO ARTÍSTICO.  A obra de arte e artistas plásticos.              

                    TRAÇADOS GEOMÉTRICOS  – mediatriz; arcos de circunferência concêntricos e 

concordantes; espirais. 
 
 

 
A arte  é uma fonte inesgotável de conhecimento . Olhar o mundo através de imagens 

captadas pelos artistas permite-nos não só compreender melhor o passado, como prosseguir no 

caminho deste novo milénio em direcção ao futuro. 

Ao longo dos tempos, a arte tem vindo a acompanhar a evolução da sociedade  e do 

conhecimento. A cada época histórica correspondem manifestações artísticas diversas, que nos 

transmitem o modo de vida e os pensamentos de uma sociedade.  

A arte é um património da humanidade . Tem um valor incalculável, porque é um dos 

testemunhos da vida do homem na Terra. 

A arte do século XX  trouxe-nos diferentes visões captadas pela arte que se afastaram da 

necessidade de imitar a realidade visível para se aproximarem, por vezes, do mundo da fantasia, 

pensamento, emoções e sonhos. 

.  

Diferentes movimentos artísticos , denominados vanguardas , surgiram para estabelecer 

novas referências para a pintura, a literatura, a música e a escultura. 

 

FAUVISMO 
 

� 1ª revolução artística  

 

� A cor  é vista como um meio de expressão de 

emoções; 

 

� Cor pura, sem sombreados, fazendo salientar os 

contrastes, com pinceladas directas e emotivas; 

 

� Autonomiza-se do real, pois a arte deve reflectir a 

verdade inerente; 
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Madame Matisse, (1905), Henri Matisse                 

 

� Efeitos luminosos e decorativos da cor 

 

� Cores são alegres, vivas e brilhantes, perfeitamente harmonizadas, não simulando 

profundidade, em total respeito pela bidimensionalidade da tela. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Maurice de Vlaminck – chateau bridge, 1906. 
 
 
 
 
 
TRAÇADOS GEOMÉTRICOS 

 

 A Geometria plana  é a geometria que estuda as figuras formadas sobre um plano. Neste 

caso utilizam-se somente duas dimensões - largura e comprimento. 

Recta 

 
Uma recta  é constituída por uma infinidade de pontos. É 
uma linha infinita, sempre com a mesma direcção (não 
tem princípio nem fim).  
 
Semi-recta  é uma linha recta que parte de um ponto 
(tem princípio mas não têm fim). 
 
Segmento de recta  é uma porção de linha recta, 
definida por dois pontos (tem princípio e tem fim) 
 
 
 
 
 

r 

A 

A B 
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Mediatriz - Divisão de um segmento de recta em duas partes iguais 

 Mediatriz de um segmento de recta é a linha que divide perpe ndicularmente o segmento em 
duas partes iguais. 

Construção da Mediatriz: 

1. Traçar o segmento de recta AB, com centro em A e B, 

traçam-se dois arcos de circunferência simétricos com 

uma abertura maior que metade do segmento AB. 

2. Obtemos os pontos C e D que são os pontos de 

intersecção destes arcos. 

3. Unimos C e D e obtemos a mediatriz do segmento e o 

ponto médio.  
 

Circunferência 

 
Circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plan o que estão a uma certa 
distância, chamada raio, de um certo ponto, chamado  centro. 

 

 

Circunferências concêntricas são as que têm o centro coincidente. 

 

 

Linhas Concordantes  - são aquelas que resultam da junção de linhas curvas ou rectas , 
desenhadas de forma a que não seja perceptível a passagem de umas para as outras. Para obter 
linhas concordantes curvas, marca, sobre uma linha recta, um ponto O. Com o compasso, e fazendo 
centro em O, traça uma semicircunferência. Obténs o ponto A. Com centro neste ponto, e abertura 
do compasso igual a AO, marca o ponto O1 sobre a recta. Com centro neste ponto e igual abertura 
do compasso, traça uma nova semicircunferência. Repetindo este traçado podes obter uma linha 
com diversas curvas concordantes. 
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Exemplos de traçados de linhas concordantes 

 

 

Espirais 

Espiral bicêntrica 

1. Traçar uma recta e sobre ela marcar os centros 1 e 2;  

2. Com centro em 1 e abertura até 2, traçar um arco de 
circunferência até interceptar a recta r, definindo o 
ponto A; 

3. Com centro em 2 e abertura até A, traçar um arco 
definindo o ponto B; 

4. Com centro em 1 e abertura até B, traçar um arco 
definindo o ponto C; 

5. Para fazer mais arcos, é ir intercalando a ponta seca do 
compasso entre os centros 1 e 2. 

 

Espiral tricêntrica  

1. Traçar um triângulo equilátero, sendo os vértices os 
centros 1, 2 e 3;  

2. Prolongam-se os lados do triângulo. 

3. Com centro em 1 e abertura até 3, traçar um arco de 
circunferência definindo o ponto A; 

4. Com centro em 2 e abertura até A, traçar o arco definindo 
o ponto B; 

5. Com centro em 3 e abertura até B, traçar o arco definindo 
o ponto C; 

6. Com centro em 1 e abertura até C, traçar o arco definindo 
o ponto D. 

7. Para fazer mais arcos, é ir intercalando a ponta seca do 
compasso entre os centros 1, 2 e 3. 
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Trabalhos de alunos com concordâncias 
 
 
 

PROPOSTA DE TRABALHO 
 

Elabora o projecto exterior do caleidoscópio: através de traçados geométricos que 

procurarão ir de encontro às características formais e estilísticas da corrente artística 

FAUVISMO. 

 
1- Começa por elaborar o esboço do projecto numa folha A4, com o lápis de grafite HB. 

Não te esqueças de ter em conta os factores anteriormente mencionados.  
 
2- Numa folha A3, desenha com rigor o projecto final. 

 
3- Faz estudos de cor no esboço com diversos materiais. 
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Conteúdos:  ARTE E PATRIMÓNIO ARTÍSTICO.  A obra de arte e artistas plásticos.              

                    TRAÇADOS GEOMÉTRICOS  – mediatriz; arcos de circunferência concêntricos e 

concordantes; espirais. 
 
 

 
A arte  é uma fonte inesgotável de conhecimento . Olhar o mundo através de imagens 

captadas pelos artistas permite-nos não só compreender melhor o passado, como prosseguir no 

caminho deste novo milénio em direcção ao futuro. 

Ao longo dos tempos, a arte tem vindo a acompanhar a evolução da sociedade  e do 

conhecimento. A cada época histórica correspondem manifestações artísticas diversas, que nos 

transmitem o modo de vida e os pensamentos de uma sociedade.  

A arte é um património da humanidade . Tem um valor incalculável, porque é um dos 

testemunhos da vida do homem na Terra. 

A arte do século XX  trouxe-nos diferentes visões captadas pela arte que se afastaram da 

necessidade de imitar a realidade visível para se aproximarem, por vezes, do mundo da fantasia, 

pensamento, emoções e sonhos. 

.  

Diferentes movimentos artísticos , denominados vanguardas , surgiram para estabelecer 

novas referências para a pintura, a literatura, a música e a escultura. 

 

FUTURISMO 
 

¬ Modernidade; 
 

¬ Sociedade industrial; 
 

¬ Captar velocidade; 
 

¬ Arte e tecnologia/máquina; 
 

¬ Uso de cores vivas e contrastes; 
 

¬ Sobreposição de imagens, traços e pequenas 
deformações para passar a ideia de movimento 
e dinamismo;  

 
Formas Únicas de Continuidade no Espaço,  

(1913) de Umberto Boccioni.  
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Cão na coleira; (1912), Giacomo Balla                           Dinamismo de um automóvel; (1911), Russolo  

 

 

 
 
 
TRAÇADOS GEOMÉTRICOS 

 

 A Geometria plana  é a geometria que estuda as figuras formadas sobre um plano. Neste 

caso utilizam-se somente duas dimensões - largura e comprimento. 

Recta 

 
Uma recta  é constituída por uma infinidade de pontos. É 
uma linha infinita, sempre com a mesma direcção (não 
tem princípio nem fim).  
 
Semi-recta  é uma linha recta que parte de um ponto 
(tem princípio mas não têm fim). 
 
Segmento de recta  é uma porção de linha recta, 
definida por dois pontos (tem princípio e tem fim) 
 
 
 
 
 
 

r 

A 

A B 
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Mediatriz - Divisão de um segmento de recta em duas partes iguais 

 Mediatriz de um segmento de recta é a linha que divide perpe ndicularmente o segmento em 
duas partes iguais. 

Construção da Mediatriz: 

1. Traçar o segmento de recta AB, com centro em A e B, 

traçam-se dois arcos de circunferência simétricos com 

uma abertura maior que metade do segmento AB. 

2. Obtemos os pontos C e D que são os pontos de 

intersecção destes arcos. 

3. Unimos C e D e obtemos a mediatriz do segmento e o 

ponto médio.  
 

Circunferência 

 
Circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plan o que estão a uma certa 
distância, chamada raio, de um certo ponto, chamado  centro. 

 

 

Circunferências concêntricas são as que têm o centro coincidente. 

 

 

Linhas Concordantes  - são aquelas que resultam da junção de linhas curvas ou rectas , 
desenhadas de forma a que não seja perceptível a passagem de umas para as outras. Para obter 
linhas concordantes curvas, marca, sobre uma linha recta, um ponto O. Com o compasso, e fazendo 
centro em O, traça uma semicircunferência. Obténs o ponto A. Com centro neste ponto, e abertura 
do compasso igual a AO, marca o ponto O1 sobre a recta. Com centro neste ponto e igual abertura 
do compasso, traça uma nova semicircunferência. Repetindo este traçado podes obter uma linha 
com diversas curvas concordantes. 
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Exemplos de traçados de linhas concordantes 

 

 

Espirais 

Espiral bicêntrica 

1. Traçar uma recta e sobre ela marcar os centros 1 e 2;  

2. Com centro em 1 e abertura até 2, traçar um arco de 
circunferência até interceptar a recta r, definindo o 
ponto A; 

3. Com centro em 2 e abertura até A, traçar um arco 
definindo o ponto B; 

4. Com centro em 1 e abertura até B, traçar um arco 
definindo o ponto C; 

5. Para fazer mais arcos, é ir intercalando a ponta seca do 
compasso entre os centros 1 e 2. 

 

Espiral tricêntrica  

1. Traçar um triângulo equilátero, sendo os vértices os 
centros 1, 2 e 3;  

2. Prolongam-se os lados do triângulo. 

3. Com centro em 1 e abertura até 3, traçar um arco de 
circunferência definindo o ponto A; 

4. Com centro em 2 e abertura até A, traçar o arco definindo 
o ponto B; 

5. Com centro em 3 e abertura até B, traçar o arco definindo 
o ponto C; 

6. Com centro em 1 e abertura até C, traçar o arco definindo 
o ponto D. 

7. Para fazer mais arcos, é ir intercalando a ponta seca do 
compasso entre os centros 1, 2 e 3. 
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Trabalhos de alunos com concordâncias 
 
 
 

PROPOSTA DE TRABALHO 
 

Elabora o projecto exterior do caleidoscópio: através de traçados geométricos que 

procurarão ir de encontro às características formais e estilísticas da corrente artística 

FUTURISMO. 

 
1- Começa por elaborar o esboço do projecto numa folha A4, com o lápis de grafite HB. 

Não te esqueças de ter em conta os factores anteriormente mencionados.  
 
2- Numa folha A3, desenha com rigor o projecto final. 

 
3- Faz estudos de cor no esboço com diversos materiais. 
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Ficha de Trabalho 
2010/2011 

                                                                                   
Conteúdos:  ARTE E PATRIMÓNIO ARTÍSTICO.  A obra de arte e artistas plásticos.              

                    TRAÇADOS GEOMÉTRICOS  – mediatriz; arcos de circunferência concêntricos e 

concordantes; espirais. 
 
 

 
A arte  é uma fonte inesgotável de conhecimento . Olhar o mundo através de imagens 

captadas pelos artistas permite-nos não só compreender melhor o passado, como prosseguir no 

caminho deste novo milénio em direcção ao futuro. 

Ao longo dos tempos, a arte tem vindo a acompanhar a evolução da sociedade  e do 

conhecimento. A cada época histórica correspondem manifestações artísticas diversas, que nos 

transmitem o modo de vida e os pensamentos de uma sociedade.  

A arte é um património da humanidade . Tem um valor incalculável, porque é um dos 

testemunhos da vida do homem na Terra. 

A arte do século XX  trouxe-nos diferentes visões captadas pela arte que se afastaram da 

necessidade de imitar a realidade visível para se aproximarem, por vezes, do mundo da fantasia, 

pensamento, emoções e sonhos. 

.  

Diferentes movimentos artísticos , denominados vanguardas , surgiram para estabelecer 

novas referências para a pintura, a literatura, a música e a escultura. 

 

SURREALISMO 
 

 

¬ Visões fantásticas 

 

¬ Sonhos 

 

¬ Representação de fantasia com realismo  

 

¬ Irracional e inconsciente 

 

 

A Persistência da Memória, (1931),  

Salvador Dalí 
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¬ obra de Sigmund Freud (1856-1939) e da psicanálise, permitindo-lhes explorar nas artes o 

imaginário e os impulsos ocultos da mente.  

 

¬ o corpo, suas mutilações e metamorfoses; a violência, a dor e a loucura;  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A puberdade, (1921), Max Ernst                                           Golconde, Magritte 
 
 
 
 
 
TRAÇADOS GEOMÉTRICOS 

 

 A Geometria plana  é a geometria que estuda as figuras formadas sobre um plano. Neste 

caso utilizam-se somente duas dimensões - largura e comprimento. 

Recta 

 
Uma recta  é constituída por uma infinidade de pontos. É 
uma linha infinita, sempre com a mesma direcção (não 
tem princípio nem fim).  
 
Semi-recta  é uma linha recta que parte de um ponto 
(tem princípio mas não têm fim). 
 
Segmento de recta  é uma porção de linha recta, 
definida por dois pontos (tem princípio e tem fim) 
 
 
 
 
 
 

r 

A 

A B 
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Mediatriz - Divisão de um segmento de recta em duas partes iguais 

 Mediatriz de um segmento de recta é a linha que divide perpe ndicularmente o segmento em 
duas partes iguais. 

Construção da Mediatriz: 

1. Traçar o segmento de recta AB, com centro em A e B, 

traçam-se dois arcos de circunferência simétricos com 

uma abertura maior que metade do segmento AB. 

2. Obtemos os pontos C e D que são os pontos de 

intersecção destes arcos. 

3. Unimos C e D e obtemos a mediatriz do segmento e o 

ponto médio.  
 

Circunferência 

 
Circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plan o que estão a uma certa 
distância, chamada raio, de um certo ponto, chamado  centro. 

 

 

Circunferências concêntricas são as que têm o centro coincidente. 

 

 

Linhas Concordantes  - são aquelas que resultam da junção de linhas curvas ou rectas , 
desenhadas de forma a que não seja perceptível a passagem de umas para as outras. Para obter 
linhas concordantes curvas, marca, sobre uma linha recta, um ponto O. Com o compasso, e fazendo 
centro em O, traça uma semicircunferência. Obténs o ponto A. Com centro neste ponto, e abertura 
do compasso igual a AO, marca o ponto O1 sobre a recta. Com centro neste ponto e igual abertura 
do compasso, traça uma nova semicircunferência. Repetindo este traçado podes obter uma linha 
com diversas curvas concordantes. 
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Exemplos de traçados de linhas concordantes 

 

 

Espirais 

Espiral bicêntrica 

1. Traçar uma recta e sobre ela marcar os centros 1 e 2;  

2. Com centro em 1 e abertura até 2, traçar um arco de 
circunferência até interceptar a recta r, definindo o 
ponto A; 

3. Com centro em 2 e abertura até A, traçar um arco 
definindo o ponto B; 

4. Com centro em 1 e abertura até B, traçar um arco 
definindo o ponto C; 

5. Para fazer mais arcos, é ir intercalando a ponta seca do 
compasso entre os centros 1 e 2. 

 

Espiral tricêntrica  

1. Traçar um triângulo equilátero, sendo os vértices os 
centros 1, 2 e 3;  

2. Prolongam-se os lados do triângulo. 

3. Com centro em 1 e abertura até 3, traçar um arco de 
circunferência definindo o ponto A; 

4. Com centro em 2 e abertura até A, traçar o arco definindo 
o ponto B; 

5. Com centro em 3 e abertura até B, traçar o arco definindo 
o ponto C; 

6. Com centro em 1 e abertura até C, traçar o arco definindo 
o ponto D. 

7. Para fazer mais arcos, é ir intercalando a ponta seca do 
compasso entre os centros 1, 2 e 3. 

 

 



- 5 -                                     Professora: Susana Rodrigues 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos de alunos com concordâncias 
 
 
 

PROPOSTA DE TRABALHO 
 

Elabora o projecto exterior do caleidoscópio: através de traçados geométricos que 

procurarão ir de encontro às características formais e estilísticas da corrente artística 

SURREALISMO. 

 
1- Começa por elaborar o esboço do projecto numa folha A4, com o lápis de grafite HB. 

Não te esqueças de ter em conta os factores anteriormente mencionados.  
 
2- Numa folha A3, desenha com rigor o projecto final. 

 
3- Faz estudos de cor no esboço com diversos materiais. 
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OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS

¬ avanço científico e tecnológico

¬ supervalorização do progresso e o enaltecimento da máquina



OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS

¬ necessidade de interpretar a realidade de um modo inédito

¬ período de inquietação, contradição e insatisfação

¬ descrença nos sistemas políticos, sociais e filosóficos

¬ ânsia de viver apenas o presente, já que não se garantia a 

permanência da paz

Diferentes movimentos artísticos , denominados vanguardas , surgiram para 
estabelecer novas referências para a pintura, a literatura, a música e a 
escultura.
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VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS

FAUVISMO (1894)

¬ 1ª revolução artística 

¬ A cor é vista como um meio de expressão 
de emoções;

¬ Cor pura, sem sombreados, fazendo 
salientar os contrastes, com pinceladas 
directas e emotivas;

¬ Autonomiza-se do real, pois a arte deve 
reflectir a verdade inerente;

¬ Efeitos luminosos e decorativos da cor

Madame Matisse, (1905), Henri
Matisse
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VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS

- Cores são alegres, vivas e 

brilhantes, perfeitamente 

harmonizadas, não simulando 

profundidade, em total 

respeito pela 

bidimensionalidade da tela.

FAUVISMO (1894)

Maurice de Vlaminck – chateau bridge, 1906. 
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VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS

CUBISMO

¬ representar os objectos com todas as 
suas partes num mesmo plano;

¬ Formas partidas em pedaços, imagem 
fragmentada;

¬ Formas geométricas, com o 
predomínio de linhas rectas;

¬ Objectos vistos de todos os ângulos de 
visão.

As meninas de Avinhão, (1907), 
Pablo Picasso 
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VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS

CUBISMO
Principais características:

- geometrização das formas e volumes;

- renúncia à perspectiva;

- o claro-escuro perde sua função;

- representação do volume colorido sobre 

superfícies planas;

- sensação de pintura escultórica;

- cores austeras, do branco ao negro 

passando pelo cinza, por um ocre 

apagado ou um castanho suave.

A portuguesa, (1911), George 
Braque
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VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS

FUTURISMO

¬ Modernidade;

¬ Sociedade industrial;

¬ Captar velocidade;

¬ Arte e tecnologia/máquina;

¬ Uso de cores vivas e contrastes;

¬ Sobreposição de imagens, traços e 
pequenas deformações para passar a ideia 
de movimento e dinamismo; 

Formas Únicas de Continuidade no Espaço, 
(1913) de Umberto Boccioni. 
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VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS

FUTURISMO 

Dinamismo de um automóvel; 
(1911), Russolo

Cão na coleira; (1912), Giacomo 
Balla
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VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS

EXPRESSIONISMO

¬ Reacção contra os valores da 
sociedade; 

¬ Agressividade;

¬ Formas exageradas e de contornos 
acentuados;

¬ Pintura que exprime sensações 
internas – angustia e solidão;

¬ Cores contrastantes e simbólicas;

“A Ponte” – Protesto social contra a 
crise de valores da sociedade burguesa 
através da pintura. 

Fränzi perante uma cadeira talhada
(1910), de Ernst Ludwig Kirchner
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EXPRESSIONISMO

Estrada com ciprestres (1890), Van
Gogh

Vermelho e Branco, (1894), E. 
Munch
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VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS

ABSTRACCIONISMO

¬ Formas abstractas ou 
irreconhecíveis;

¬ A pintura é uma superfície 
coberta de cores;

¬ Abandono da representação da 
realidade visível;

¬ Representação de emoções;

¬ Sensações coloridas;

¬ Movimento das pinceladas;

¬ Agitação; 

Amarelo, vermelho, azul, 1925
Óleo sobre tela, Wassily Kandisnky
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ABSTRACCIONISMO
GEOMÉTRICO 

Árvores em flor (1912), 

Piet Mondrian

Composição VIII

(1923), Wassily Kandisnky
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VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS

SURREALISMO

¬ Visões fantásticas

¬ Sonhos

¬ Representação de fantasia com realismo 

¬ Irracional e inconsciente

¬ obra de Sigmund Freud (1856-1939) e da 
psicanálise, permitindo-lhes explorar nas 
artes o imaginário e os impulsos ocultos da 
mente. 

¬ o corpo, suas mutilações e 
metamorfoses;a violência, a dor e a 
loucura; 

A Persistência da Memória, (1931), 
Salvador Dalí
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VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS

SURREALISMO

A puberdade, (1921), Max Ernst
Golconde, Magritte
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GEOMETRIA PLANA

Os estudos iniciais sobre Geometria Plana 
estão relacionados à Grécia Antiga

Também pode ser denominada Geometria 
Euclidiana em homenagem a Euclides de 
Alexandria (360 a.C. - 295 a.C.), grande 
matemático educado na cidade de Atenas e 
frequentador da escola fundamentada nos 
princípios de Platão.  

A Geometria nasceu no Egipto antigo pela necessidade de medir terras.
Os agricultores egípcios cultivavam as terras que ficavam nas margens do rio Nilo, 
dividias em lotes.
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GEOMETRIA PLANA

Os princípios que levaram à elaboração 
da Geometria Euclidiana eram 
baseados nos estudos do:

- ponto;
- recta;
- plano. 

O ponto era considerado um elemento 
que não tinha definição plausível, a 
recta era definida como uma sequência 
infinita de pontos e o plano definido 
através da disposição de rectas.
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GEOMETRIA PLANA

Um compasso é um instrumento que serve para desenhar arcos de 
circunferência. 

Também serve para traçar um segmento numa recta com comprimento 
igual a outro segmento dado, e resolver alguns tipos de problemas 
geométricos, como por exemplo construir um polígono, ou achar o centro de 
uma circunferência.
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GEOMETRIA PLANA

O compasso parabólico que conhecemos hoje foi 
inventado por Leonardo da Vinci .

Os compassos comuns possuem uma ponta seca, em forma 
de agulha, que determina um ponto fixo no papel, e outra 
ponta dotada de um estilete de grafite para traçar a 
circunferência, tendo como centro a ponta seca.
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A Cor



A Cor
A cor é uma das principais características 

do mundo que nos rodeia. É um elemento 
expressivo e simbólico, de fundamental 
importância na linguagem visual.

A cor resulta da existência da luz. Portanto, 
com a ausência de luz não existem cores, 
existe apenas a cor negra.

A luz do Sol contém vários tipos de 
radiações que constituem o espectro 
electromagnético . E cada comprimento de 
onda corresponde a um tipo de radiação.

Apenas uma pequena faixa da radiação é
captada pelos nossos olhos, varia entre os 400 
e os 700 nanómetros e é designada pelo 
Espectro Visível (fig.1).



Experiência de Newton

No século XVII o físico Isaac Newton descobriu que a luz branca do sol é constituída 
por várias luzes coloridas – experiência de Newton.

A cada cor corresponde um determinado comprimento de onda e a cada 
comprimento de onda luminosa corresponde, na nossa visão, uma impressão colorida .

A luz incide nos objectos que absorvem todas as radiações do espectro visível 
excepto aquela correspondente à sua cor, que é reflectida.



Qualidades da cor

Tom 

Quer dizer coloração da cor, aquela 
que lhe dá nome.

Dependente do tom, pode denominar-
se de azul, amarelo, vermelho, etc.



Qualidades da cor
Valor ou Luminosidade

Está directamente relacionado com o 
grau de clareza , ou seja, quantidade de 
luz.

Por exemplo o branco é luminoso e o 
preto não tem luz.

A cor mais luminosa é o amarelo e a 
de menos luminosidade é o violeta.

A luminosidade de um tom pode ser 
alterado com a mistura de branco –
tornando-o mais claro – ou preto –
tornando-o mais escuro. Assim o violeta 
pode ficar com o mesmo valor de luz que 
o amarelo puro se o aclararmos juntando-
lhe branco.



Qualidades da cor

Saturação
A saturação máxima de uma cor é atingida 

quando corresponde ao seu comprimento de 
onda no espectro visível, podendo denominá-lo 
assim de tom puro .

Um tom saturado é mais brilhante e 
distingue-se de outro, mesmo que este possa 
ser mais claro por estar misturado com o 
branco.

Como exemplo do vermelho mais saturado 
temos o magenta.



As cores do arco-íris:

vermelho , cor de laranja , amarelo , verde , azul , anil (ou 

indigo) e violeta



Modelos CMY(K) e RGB

aCor



A

Modelo Subtractivo
CMY(K)

Consideramos como 
cores primárias neste 

modelo o Ciano , o 
Magenta e o Amarelo .

As cores secundárias, 
provenientes da 

mistura em partes 
iguais de duas cores 

primárias são: o 
Vermelho , o Verde e 

o Azul .

A mistura simultânea 
das três cores 

primárias dá origem, 
teoricamente, ao 

Negro .

Ciano

Magenta

Amarelo

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB



A

Modelo Subtractivo
CMY(K)

O modelo CMYK é
utilizado na impressão 

em papel, empregando 
as cores do modelo 
CMY e a tinta preta 

(K).
Este modelo utiliza-se 

em impressoras , 
fotocopiadoras , 

pintura e fotografia .

Ciano

Magenta

Amarelo

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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Modelo Subtractivo
CMY(K)

Ciano

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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Modelo Subtractivo
CMY(K)

Magenta

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB 
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Modelo Subtractivo
CMY(K)
Amarelo

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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Modelo Subtractivo
CMY(K)
Amarelo

+
Magenta

=
Vermelho

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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Modelo Subtractivo
CMY(K)

Ciano
+

Amarelo
=

Verde

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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Modelo Subtractivo
CMY(K)

Ciano
+

Magenta
=

Azul

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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Modelo Subtractivo
CMY(K)

Ciano
+

Magenta
+

Amarelo
=

Negro

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB



Modelo Aditivo

RGB

Consideramos como 
cores primárias neste 

modelo o Vermelho , o 
Verde e o Azul .

As cores secundárias, 
provenientes da 

mistura em partes 
iguais de duas cores 

primárias são: o 
Ciano , o Magenta e o 

Amarelo .

A mistura simultânea 
das três cores 

primárias dá origem ao 
Branco .

Vermelho

Verde

Azul

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB



Modelo Aditivo

RGB

As aplicações deste 
modelo estão 

associadas à emissão 
de luz por 

equipamentos como 
monitores de 

computador e ecrãs 
de televisão .

Vermelho

Verde

Azul

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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Modelo Aditivo

Vermelho

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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Modelo Aditivo

Verde

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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Modelo Aditivo

Azul

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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Modelo Aditivo
RGB

Verde
+

Azul
=

Ciano

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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Modelo Aditivo
RGB

Vermelho
+

Azul
=

Magenta

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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Modelo Aditivo
RGB

Vermelho
+

Verde
=

Amarelo

“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB
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“A Cor” Modelos CMY(K) e RGB 

Modelo Aditivo
RGB

Vermelho
+

Verde
+

Azul
=

Branco



Contrastes da cor

• Contraste de Cor em si

Segundo Itten é o contraste entre cores saturadas. Temos como exemplo o contraste 
de cores fundamentais a fig.1.

Figura 1

Figura 2 - Henri Matisse. “Harmonia em vermelho”. 1908-9



Contraste Claro-Escuro
Este contraste é conseguido utilizando o branco, o negro e a gama de cinzentos entre 

estes dois tons (fig.1).

Figura 1

Relativamente ao círculo cromático o eixo principal claro escuro é definido pelos polos
amarelo (cor mais clara) e azul- violeta (cor mais escura).

Temos muitos exemplos nas grandes escolas do claro escuro de Itália e Espanha, na 
pintura renascentista, onde a relação do claro escuro é muito importante. E na arte 
moderna “A Guernica” de Picasso (fig.2).

Figura 2 – Pablo Picasso. “ Guernica”, 1937



Contraste Quente-Frio
O contraste do quente e do frio diz respeito a determinadas zonas de valores em relação a todo o 

seu envolvimento e vice-versa.
A gama de tons frios estão dentro do semi-círculo do lado do azul ciano situado entre o amarelo e 

o azul violeta. E os tons quentes estão situados entre os tons mencionados anteriormente e incluindo 
o amarelo opostamente aos tons frios (fig.1).

Figura 1



Contraste de Cores Complementares
Este contraste obtemos a partir do confronto de cores complementares, temos como exemplo as 

figuras 1, 2 e 3.

Figura 1   

Figura 2

Figura 3

Para Itten a mistura destas cores deverá dar origem a um cinzento.
Dentro das experiências feitas com a luz (mistura aditiva), as cores complementares somadas dão 

o branco (fig.4).



Simbolismo da cor

� Cinza : elegância, humildade, respeito, reverência, sutileza;
� Vermelho : paixão, força, energia, amor, liderança, masculinidade, alegria (China), 

perigo, fogo, raiva, revolução, "pare";
� Azul : harmonia, confidência, conservadorismo, austeridade, monotonia, 

dependência, tecnologia, liberdade, saúde;
� Ciano : tranquilidade, paz, sossego, limpeza, frescor;
� Verde : natureza, primavera, fertilidade, juventude, desenvolvimento, riqueza, 

dinheiro, boa sorte, ciúmes, ganância, esperança;
� Roxo :velocidade, concentração, otimismo, alegria, felicidade, idealismo, riqueza 

(ouro), fraqueza, dinheiro;
� Magenta : luxúria, sofisticação, sensualidade, feminilidade, desejo;
� Violeta : espiritualidade, criatividade, realeza, sabedoria, resplandecência, dor;
� Alaranjado : energia, criatividade, equilíbrio, entusiasmo, ludismo;
� Branco : pureza, inocência, reverência, paz, simplicidade, esterilidade, rendição;
� Preto : poder, modernidade, sofisticação, formalidade, morte, medo, anonimato, 

raiva, mistério, azar;
� Castanho : sólido, seguro, calmo, natureza, rústico, estabilidade, estagnação, peso, 

aspereza.



CCÍÍRCULO CROMRCULO CROMÁÁTICOTICO

Professora Susana 
Rodrigues



Círculo cromático

LEGENDA:

1 – Magenta + Laranja
2 – Laranja
3 – Laranja + Amarelo
4 – Amarelo
5 – Amarelo + Verde
6 – Verde
7 – Verde + Azul Ciano
8 – Azul Ciano
9 – Azul Ciano + Violeta
10 – Violeta
11 – Violeta + Magenta
12 – Magenta
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OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

ARTE PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

Paula Rego

nasceu em 1935, em Lisboa;

-foi para Londres frequentar a Slade

School of Art, em 1954; 

-casou com um inglês e fixou residência em 

Inglaterra, onde habita desde 1976; 

-vem regularmente a Portugal, onde tem 

feito exposições das suas obras; 

-é reconhecida em todo o mundo, e é tida 

como um dos quatro melhores pintores 

vivos em Inglaterra.
A dança 



OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

ARTE PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

A sua obra

-influenciada pelo surrealismo e pelo 
expressionismo; 

-telas de grandes dimensões;

-narra histórias que a impressionaram 
desde a sua infância;

-figuras grotescas, frequentemente 
extraídas dos contos de fadas, são 
tratadas de forma irónica, por vezes 
cruel e representam o mundo fabuloso 
da sua imaginação;

-Temas sexualidade e morte. Envenenada com a Maça
1995 



OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

ARTE PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

Dançarina
1995 

Mulher Cão, Pastel de Óleo, 1994

Temas...objectivo
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ARTE PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

Casa das Histórias Paula Rego

- museu com projecto do 
arquitecto Eduardo Souto de 
Moura 



OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

ARTE PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

Eduardo Souto de Moura

-nasce no Porto em 1952 e licencia-se em 
Arquitectura pela Escola Superior de Belas-Artes do 
Porto (1980);

-colabora com o arquitecto Álvaro Siza Vieira de 
1974 a 1979;

-projectou mais de 60 edifícios , em Portugal, 
Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e Suíça;

-as obras mais conhecidas destacam-se o Estádio 
Municipal de Braga, a Casa das Histórias Paula Rego 
em Cascais, a Casa das Artes no Porto, a estação de 
Metro da Trindade, etc.;

-recebeu vários prémios e participou em vários 
seminários e conferências em Portugal e no 
estrangeiro: vencedor do Prémio Pritzker em 
2011 



OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

ARTE PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

- arquitectura histórica da região 



OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

ARTE PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

Joana Vasconcelos

-nasceu em Paris em 1971 mas estudou, vive e 
trabalha em Lisboa. 

-em 2000 venceu o prémio EDP Novos Artistas e 
em 2006 o prémio "The Winner Takes It All“.

"Cinderela" é um sapato gigante composto por panelas .



OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

ARTE PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

Joana Vasconcelos

-Azulejos azuis. 
-Croché e bordados. 
-Figuras religiosas. 
-Corações de Viana. 
-Garrafões de vinho.

Utiliza materiais diversos do quotidiano cria formas que nos são 
simultaneamente estranhas e familiares.

"Coração Independente" são réplicas enormes das 
famosas jóias de Viana do Castelo, compostas por 

talheres de plástico moldados



OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

ARTE PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

Joana Vasconcelos

"Noiva" é um enorme candelabro composto de tampões O B. 

- apropriação, descontextualização e 
subversão de objectos pré-existentes e 
realidades do quotidiano. 



OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

ARTE PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

Joana Vasconcelos

Nectar, no Museu Colecção Berardo

-usa referências culturais, objectos 
quotidianos e materiais e técnicas 
populares. 

-cruza tradição e modernidade. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE 

Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente 
 

 7ºano 6ª turma                                                                                                                      1º semestre 
 

 

NOME: Rui David                                            Nº 21                       Turma: 7º6ª 

 
DISCIPLINA: Oficina de Expressão Plástica                                           
 

ADAPTAÇÕES CURRICULARES 
 

 
• Dificuldades detectadas: 
 
O aluno revelou algumas dificuldades na compreensão dos conhecimentos. Revelou um ritmo de 

trabalho lento necessitando por isso mais tempo para executar os seus projectos.  
 

 
 
I – ADAPTAÇÕES CURRICULARES 
 
 
1 - Área dos conteúdos programáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(A – Não atingiu    B – Atingiu parcialmente       C – Atingiu) 

 
 
 
 
 
 

CONTEÚDOS OBJECTIVOS A B C 

  x 

  x 

  x 

  x 

  x 

  x 

Técnicas de desenho, 
recorte e pintura. 

Simetrias – diversos eixos 
de simetria simples. 

Padrão (desenho e 
pintura) – eixos radiais. 

Arte e património artístico. 
A obra de arte e artistas 
plásticos. 

Traçados geométricos – 
Traçado de linhas e arcos 
de circunferência. 
 

 

Desenvolver técnicas de desenho, recorte e 
pintura; 
 
 

Seleccionar e manipular os diferentes 
instrumentos e materiais de desenho geométrico; 
 
 

Aprofundar a exploração da representação de 
padrões e eixos de simetria simples; 
 
 

Reconhecer artistas e obras de arte; 
 
 

Interpretação de imagens; 
 
 

Adoptar metodologias personalizadas de trabalho 
adequadas aos objectivos visados; 
 
 

Realizar actividades de forma autónoma. 

  x 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A – Não atingiu    B – Atingiu parcialmente       C – Atingiu) 
  
 
 

2 – Estratégias 
 

¬ O aluno irá beneficiar de apoio individualizado, sempre que possível, no contexto 
de sala de aula; 

¬ Incentivo do reforço positivo; 
¬ Esclarecimento de todas as dúvidas individualmente; 
¬ Orientação dos trabalhos; 
¬ Identificação das finalidades das tarefas a executar. 
¬ Organização de materiais/fichas de trabalho para superação das dificuldades e 

incentivo do processo de trabalho autónomo; 
 

O aluno deverá cumprir todas as actividades propostas, revelar participação activa e 
empenho.  

 
 

II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE AVALIAÇÃO 
 

O aluno terá de adquirir as competências mínimas de cada conteúdo. 
 
  

III - OUTRAS 
 

• Avaliação na área das atitudes e valores 
 
 

Nunca Raramente 
Às 

vezes Frequentemente Sempre 

RESPONSABILIDADE     x 
PARTICIPAÇÃO   x   
CONCENTRAÇÃO     x 
ORGANIZAÇÃO     x  
AUTONOMIA      x 
RESPEITO MÚTUO     x 
ASSIDUI./ PONTUA.   x   
 
 
Lisboa, Janeiro de 2012 
 
A/O Professor/a: ___________________ 

CONTEÚDOS OBJECTIVOS A B C 

  x 

  x 

  x 

  x 

 
Cor – cor- luz e cor opaca; 
contrastes. 
 
 
Forma/ função  – encontro, 
recuperação e reciclagem de 
materiais para a realização 
de maquetas de 
caleidoscópios 
(caleidoscópios individuais). 

 
 
Identificar e compreender a qualidade expressiva 
da Cor; 
 
 
Aplicar técnicas pictóricas; 
 
 
Criar objectos a partir de materiais reutilizáveis; 
 
 
Adoptar metodologias personalizadas de trabalho 
adequadas aos objectivos visados; 
 
 

Realizar actividades de forma autónoma. 
   x 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE 

Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente 
 

Disciplina - OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA                                                                                                                   
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PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO 

 
O Plano consta de um grupo com duas questões. O exercício é resolvido numa folha de papel 

cavalinho A4.  
 
 

CONTEÚDOS: Técnicas de desenho, recorte e pintura . 

                            Simetrias  – diversos eixos de simetria. 

                            Padrão  (desenho e pintura) – eixos radiais. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 
 
 

 
1. Desenhe dois eixos de simetria, um horizontal e outro vertical, na folha A4.  

Observa a figura 1, são imagens do interior de caleidoscópios. Tendo como base as 
imagens da figura, constrói um desenho com formas simétricas, segundo os eixos de 
simetria. Execute o desenho a lápis. 
 

 
 
 
 

Nome                                                                                                Nº 



 2/2                                                           

2. Aplique cor no desenho, através da utilização de tintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
O Aluno _____________________________________________ Data ____________ 

 

 

 

 

A professora 
 Susana Rodrigues 
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Ficha de Auto-avaliação                                                                           2011/2012 

           1ºP 2ºP Observações 

Ouço com atenção as explicações do/a professor/a    

Compreendo a matéria dada    

Aplico os conhecimentos na execução dos trabalhos    

Solicito ajuda do/a professor/a quando tenho dúvidas    

Faço pesquisa de materiais e ideias    

Manifesto interesse pelo trabalho da aula    

Intervenho oportunamente e manifesto ideias    

Sou autónomo no trabalho individual    

Coopero nos trabalhos de grupo    

 

C
o
n
h
e
c
im
e
n
to
s 

Executo os trabalhos no tempo previsto    

Crio ideias alternativas / Sou criativo/a    

Desenvolvo as ideias com facilidade    

Organizo as ideias com facilidade    

 

C
ri
a
ti
v
i-
 

d
a
d
e
 

Aplico os conhecimentos na resolução dos problemas    

Tenho facilidade na execução dos registos gráficos e na 
utilização dos meios de expressão plástica. 

   

Tento ser claro/a e expressivo/a    

Utilizo com facilidade a memória visual    Tr
a
ç
o
 e
 

E
x
p
re
ss
iv
i-
 

d
a
d
e
 

Desenho com rigor    

Utilizo correctamente os materiais / Com higiene e 
segurança 

   

Utilizo técnicas e tecnologias adequadas ao trabalho 
proposto 

   

Pinto com facilidade    

U
ti
liz
a
ç
ã
o
 

d
e
 

m
a
te
ri
a
is
 

e
 t
é
c
n
ic
a
s 

Sou rigoroso/a  na utilização dos materiais e execução 
dos trabalhos 

   

Sou pontual e assíduo     

Respeito as normas de funcionamento da disciplina    

Trago o material necessário    

Ouço e respeito a opinião dos outros    

Participo e executo com interesse os trabalhos propostos    

 

A
ti
tu
d
e
s 

Faço trabalhos fora da aula (TPC)    

Proposta de NívelProposta de NívelProposta de NívelProposta de Nível       
RRRR:::: Raramente      PPPP::::Poucas vezes       AAAA::::Algumas Vezes       MMMM::::Muitas vezes       SSSS: Sempre 

 

 

Nome                                                                                                                 Nº 



                                                                                                                                                 Professora: Susana Rodrigues 

 

 

 

OPINIÃO DO ALUNO:OPINIÃO DO ALUNO:OPINIÃO DO ALUNO:OPINIÃO DO ALUNO:    

    
 

  1-Nenhum  2-Pouco   3-Médio   4-Bastante  5-Muito 
 

1. Tinhas conhecimento prévio de anos lectivos anteriores  
dos conceitos abordados no projecto e execução do 
caleidoscópio? 

 
2. Como é que avalias agora o nível de conhecimentos 

técnicos adquiridos em relação ao trabalho  
desenvolvido?  

 
3. Qual foi o teu grau de interesse durante a realização 

do trabalho?  
 
                                                                                                                             

4. Achas que o número de aulas foi suficiente? ____________  Porquê?  _________________________    

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                   

5. Achas que o teu trabalho foi bem sucedido? ____________________________________________     

 

6. Se te pedissem para o avaliares, que classificação lhe atribuías? ___________________________  

            Justifica a tua resposta. _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                     

7. Quais as situações que não correram como gostarias, em relação aos trabalhos realizados? 

Justifica a tua resposta. _________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

8. Quais as ideias e correcções que farias agora, se voltasses a repetir os processos?  

Justifica a tua resposta. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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INTRODUÇÃO 

Este texto visa a clarificação dos propósitos e dos objectivos que pretendemos que norteiem as 

nossas práticas de forma coesa e coerente, permitindo deste modo avaliar, de facto, a qualidade da 

nossa instituição. 

Assim, considerámos necessário organizar o documento em três secções fundamentais: 

 Caracterização, subdividida em “O Agrupamento", “Breve História”, “O Espaço” e “A 

Comunidade Educativa”; 

 Finalidades, subdividida em “Escolas de Formação, Estudo e Trabalho”, “Escolas com um 

Ensino de Qualidade”, “Escolas Dignas, Funcionais e Seguras” e “Escolas Inseridas na 

Comunidade”. 

 Avaliação Interna. 

A estas três secções acrescem “Disposições Finais”, que prevêem a revisão e actualização do 

Projecto Educativo. 

Os dados expostos na Caracterização dizem respeito aos anos lectivos de 2009/2010 (alunos, corpo 

docente e corpo não docente) e de 2008/2009 (sucesso escolar). Sempre que se entendeu 

necessário, consideraram-se também anos lectivos anteriores. Estas informações, como seria de 

esperar num documento desta natureza, são indicadores fundamentais para uma definição 

simultaneamente bem fundada e prospectiva da situação do Agrupamento. Não dispensam, 

obviamente, um acompanhamento da sua evolução ao longo dos próximos anos, pelos órgãos 

responsáveis. 

Os capítulos da primeira parte pretendem registar informações essenciais que, após uma análise 

cuidada, permitiram precisar as opções apresentadas na segunda parte. 

Os capítulos da segunda parte, embora distintos, devem ser entendidos como articulados entre si, 

numa ordem que privilegia, em primeiro lugar, os alunos. A inclusão dos aspectos relacionados com 

os Encarregados de Educação apenas na segunda parte, último capítulo, resulta exclusivamente do 

objectivo de organizar o documento com o menor número possível de remissões, atingindo, 

consequentemente, um grau maior de coerência do texto. 
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I.  CARACTERIZAÇÃO 

1. O AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas Gil Vicente foi criado a 8 de Março de 2008, por despacho do Director 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, em resultado da reorganização da rede escolar 

para o ano lectivo de 2008/2009 e do redimensionamento dos Agrupamentos de Escolas Patrício 

Prazeres, Nuno Gonçalves e Baixa-Chiado. 

 

O Agrupamento é constituído pelas seguintes escolas: 

 Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente (escola-sede); 

 Seis escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico: EB1 do Castelo (n.º 10); EB1 Convento do 

Salvador (n.º 212); EB1 Infanta D. Maria (n.º 4); EB1 da Madalena (n.º 75); EB1 Marqueses 

de Távora (n.º 199); EB1 da Sé (n.º 51); 

 Dois Jardins-de-Infância: JI do Castelo; JI de S. Vicente. 

 

O Agrupamento de Escolas disponibiliza as seguintes ofertas formativas: 

 A Educação Pré-Escolar; 

 O 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

 O 2.º Ciclo do Ensino Básico; 

 O 3.º Ciclo do Ensino Básico: 

o O 7.º, o 8.º e o 9.º Anos; 

o Os Cursos de Educação e Formação de Práticas Técnico-Comerciais e de Operador 

de Informática, ambos de tipologia 2; 

 O Ensino Secundário: 

o Os Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias e de Línguas e 

Humanidades; 

o Os Cursos Profissionais de Artes do Espectáculo – Interpretação, de Animador 

Sociocultural e de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos; 

 Formação de Adultos: 

o Os Cursos de Educação e Formação de Adultos, de formação de base e de tipos A, B e C; 

o As Formações Modulares: Ensino Básico – Francês, Inglês e TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação), nível B3; Ensino Secundário – Alemão, Francês e Inglês; 

o O Curso Extra-Escolar para Falantes de Outras Línguas – Português para Todos; 

 O Centro Novas Oportunidades, que promove o processo de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências para o 3.º Ciclo do Ensino Básico e para o Ensino Secundário. 
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2. BREVE HISTÓRIA 

2.1. A Escola Gil Vicente 

Criada em 1914, a secção oriental, ou de S. Vicente, do Liceu Passos Manuel, tornou-se autónoma em 

1915 com o nome de Gil Vicente, sendo o primeiro liceu criado pela República. Chamou-se então Liceu 

Central e funcionou nos claustros do Mosteiro de São Vicente até 1949, ano em que, na antiga cerca 

deste mosteiro, foram inauguradas as actuais instalações, já então com o nome de Liceu Nacional. 

Após o 25 de Abril de 1974, a designação oficial deste estabelecimento passou a ser Escola 

Secundária de Gil Vicente. 

Entre 1914 e o início do Estado Novo, do seu corpo docente fizeram parte nomes destacados dos 

ideais republicanos - filósofos, pedagogos e homens de letras, que marcaram a cultura do século XX 

e deixaram sementes entre os seus alunos. Do seu leque inicial de professores saiu o núcleo de 

docentes que foi fundar a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. São variadíssimos os 

casos de alunos, mais tarde grandes nomes das ciências, das letras e das artes, que se referem a 

diversos dos seus professores e ao espírito humanista e democrático que viveram e aprenderam no 

Gil Vicente. Mais tarde, alguns destes alunos seriam, também, aqui professores. Este era o projecto 

da República que herdou a ideia maçónica das escolas-oficinas, a primeira das quais tinha nascido 

na Rua S. João da Praça e sido transferida, no início do século, para o edifício existente desde 1877 

no Largo da Graça: a Escola-Oficina n.º 1. Esta zona, em que abundavam vilas operárias construídas 

por empresários mais progressistas, era claramente favorável a estes ideais. Na rua da Graça, o 

empresário que mandou construir o Bairro Estrela de Ouro dotou-o com um cinema, o primeiro que, 

em Portugal, projectou um filme sonoro, e, numa rua cortada a direito da Graça a São Vicente, os 

operários socialistas e anarquistas dos Tabacos erigiram a sua «Sociedade de Instrução e 

Beneficência 'A Voz do Operário'», com biblioteca, ginásio e sala de espectáculos. 

Durante os anos 30, 40 e 50, a Ditadura modelou o liceu aos seus princípios, instituiu as regras da 

Mocidade Portuguesa, desencorajou e demitiu os professores republicanos e antifascistas. Todavia, 

não se perdeu completamente o respeito pela dignidade da escola, a ponto de, durante o mandato 

do último reitor, deputado do partido do governo, o único autorizado, este se ter oposto a sanções 

disciplinares a alunos que participaram em acções contra o regime e à entrada da polícia política na 

escola. Embora a PIDE/DGS tivesse aqui, como em todo o lado, os seus informadores, e alguns 

professores e funcionários fossem indiscutivelmente partidários da situação, a transição para a 

Democracia fez-se sem grandes sobressaltos: o reitor terminou a sua carreira como professor do 

quadro da escola. 

Depois do 25 de Abril, com a democratização do ensino e o alargamento da escolaridade obrigatória, a 

escola voltou a ter jovens dos dois sexos (à semelhança dos seus primeiros anos de existência) e o 

número de alunos aumentou muito em relação ao previsto inicialmente para estas instalações. A 

escola continuou a trabalhar para a comunidade, ajustando-se continuamente ao evoluir das realidades 

socioeconómicas e culturais. 
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Em 2002, por decisão do Ministério da Educação, encerraram-se os cursos nocturnos, que 

prestavam um serviço de necessidade indiscutível no domínio da educação de adultos. Apesar de 

lhe ter sido dificultada pela tutela qualquer oferta de formação pós-laboral, a escola conseguiu 

manter em funcionamento o Curso Extra-Escolar de Português Língua Estrangeira que, ao longo dos 

anos, tem vindo a servir cidadãos de mais de 30 nacionalidades diferentes. Em 2003/2004 ofereceu 

à comunidade diversos Cursos Saber+ (de Matemática para a Vida, de Inglês, de Informática, de 

Leitura e Escrita); em 2004/2005, abriu um Curso Extra-Escolar de Inglês e em 2005/2006, um Curso 

Extra-Escolar de Informática. 

Em 2005/2006, logo que houve oportunidade, e por sua iniciativa, a escola candidatou-se à abertura 

de um Centro Novas Oportunidades, voltando assim a contribuir para o apoio à formação dos adultos 

da comunidade envolvente. Este Centro iniciou o seu funcionamento no ano lectivo de 2006/2007. 

No ano lectivo seguinte, o Ministério da Educação transformou a Escola Secundária com 3.º Ciclo em 

Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos, embora sem abrir quadro de professores para o 2.º ciclo. Em 

2008, criou o Agrupamento de Escolas Gil Vicente, associando a escola-sede a oito 

estabelecimentos – dois jardins-de-infância e seis escolas do 1.º ciclo. 

Nesse mesmo ano, o edifício e o espaço envolvente do antigo Liceu Gil Vicente de 1949 foram 

entregues à Empresa Parque Escolar EPE que por eles é responsável actualmente. O processo de 

intervenção no espaço tem sido moroso e incompatível com o quotidiano de uma escola. Muitas das 

soluções previstas pelo autor do projecto arquitectónico e efectuadas pela equipa técnica 

menosprezaram o património cultural e ambiental da escola, nomeadamente destruindo as estantes 

da antiga Biblioteca, fechando os pátios de arcadas e arrasando espaços verdes. A falta de respeito 

pela História, que incluiu até a construção de equipamentos de apoio junto do troço da Muralha 

Fernandina, e a separou do resto da escola, foi lesiva de uma memória de séculos, privilegiando 

opções estéticas muito discutíveis e uma organização não funcional do espaço. 

A política do Ministério da Educação entre 2005 e 2010, no que diz respeito às carreiras da função 

pública e dos professores em particular, nomeadamente com a publicação dos diplomas legais 

referentes ao Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da 

Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, ao Estatuto da Carreira Docente e à 

Avaliação do Desempenho Docente, bem como as opções tomadas nas diferentes versões do 

Estatuto do Aluno criaram instabilidade entre o corpo docente e abalaram projectos criados por um 

espírito de iniciativa e voluntariado, que até então tinham sido considerados pela tutela como um 

exemplo a seguir. 

A Escola, todavia, manteve tanto quanto possível o seu empenhamento na manutenção e 

dinamização das actividades escolares curriculares e extracurriculares, num espírito de abertura à 

comunidade. Procurou prestar o que se pretendeu que fosse um serviço público de qualidade, 

seguindo a tradição que quis dotar esta zona da cidade de um pólo educativo essencial para a sua 

população, que fosse simultaneamente um exemplo de diferença e de interesse para qualquer um 

que se reveja nestas concepções. 
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2.2. As Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e os Jardins-de-Infância 

Poucos são os dados concretos sobre as escolas do 1.º ciclo do Agrupamento. Tal deve-se a mais 

do que um factor, o primeiro e mais importante dos quais parece resultar das várias políticas de 

educação ou de instrução pública levadas a cabo pelos diversos governos desde finais da 

monarquia. 

Assim, frequentemente instaladas em edifícios não construídos com fins educativos, a sua situação 

física pode ser considerada eternamente provisória. Até ao 25 de Abril de 1974 (e com a relativa 

excepção do período da 1ª República, ao longo do qual nem sempre se aplicou este princípio), o 

ensino não era misto, o que transformou as escolas que hoje existem em herdeiras de outras - umas 

femininas, outras masculinas -, que se foram fundindo no cumprimento das leis democráticas sobre o 

ensino. Também outros factores, como a diminuição do número de habitantes das zonas mais 

antigas da cidade, favoreceram a reunião e posterior fusão de estabelecimentos de ensino no 

mesmo edifício, mantendo, por vezes durante algum tempo, a sua designação inicial. 

As mudanças efectuadas na tutela das escolas – dos diversos departamentos do Ministério até à 

tutela conjunta com a Câmara Municipal – não permitem sequer o acesso a dados que, mesmo 

existindo, não estão tratados e, na sua maioria, nem mesmo referenciados. 

O número de professores de cada escola é reduzido e a sua permanência no mesmo 

estabelecimento prolonga-se apenas o suficiente para se criar uma história recente de proximidade 

com a comunidade, mas não o necessário para se construir uma memória mais alargada da 

intervenção de uma instituição. De um modo geral, na sua chegada às escolas, não encontram, eles 

também, qualquer contexto histórico de referência que os faça perpetuar ou alterar qualquer traço 

cultural digno de nota. 

Até o hábito de designar cada escola (primária) da capital por um número e não por um nome não 

parece ter contribuído para a criação de uma cultura ou de uma história ligada a um nome, como 

aconteceu com outras instituições privadas ou semi-privadas da cidade. 

Dos Jardins-de-Infância também pouco há a dizer. Resta esperar que o seu pioneirismo – de âmbito 

limitado, porque são só dois e ainda acolhem preferencialmente as crianças mais velhas dentro do 

que é entendido pela educação pré-escolar – seja reconhecido como mais uma prova da 

necessidade de criação de mais e melhor apoio às crianças e às famílias. 

 

Escolas do 1.º Ciclo e Jardins-de-Infância – algumas notas 

 EB1 do Castelo 

A Escola (EB1 n.º 10) situa-se em plena freguesia do Castelo. Funcionou como escola 

masculina na Escola de Dança de Lisboa (actualmente encerrada), na Rua da Costa do 

Castelo. Em 1974 passou a funcionar no edifício sito na Rua das Flores de Santa Cruz. A 

Escola do Castelo acolheu em 2002 a antiga escola feminina n.º 5, antes situada na freguesia 

de Santiago. As duas escolas fundiram-se em 2007. 
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 EB1 Convento do Salvador 

A Escola (EB1 n.º 212) situa-se na Rua das Escolas Gerais, freguesia de S. Miguel, e está 

instalada no antigo Convento do Salvador. O edifício, mandado construir no reinado de D. 

Afonso Henriques, serviu como mosteiro até finais do século XIX e mantém vestígios da sua 

estrutura conventual primitiva. A Escola funciona aí desde 1972, como escola feminina e 

masculina e a sua designação actual data de Setembro de 2009. 

 EB1 Infanta D. Maria 

A Escola (EB1 n.º 4), antes situada no Palácio Sinel de Cordes (Campo de Santa Clara) foi, 

devido à precariedade deste edifício, transferida temporariamente para o edifício da Junta de 

Freguesia de S. Vicente de Fora. Com a designação de n.º 4, era inicialmente uma escola 

masculina que, após o 25 de Abril de 1974, se juntaria com a feminina n.º 70, que funcionava 

no mesmo edifício. A sua actual designação data do ano lectivo de 2008/2009. 

 EB1 da Madalena 

A Escola (EB1 n.º 75) está localizada na Rua da Madalena, junto ao Largo Adelino Amaro da 

Costa (Largo do Caldas), freguesia da Madalena. A sua criação remonta aos finais da 

Monarquia, não havendo documentos conhecidos que comprovem o ano exacto da sua 

fundação. Em 1974 era uma escola feminina. A designação actual data do ano lectivo de 

2008/2009. 

 EB1 Marqueses de Távora 

A Escola (EB1 n.º 199) foi criada em 29/07/1975 para funcionar num edifício da Travessa da 

Nazaré, freguesia da Graça. Nesse edifício, conhecido por Palácio dos Távoras, estava 

sediado o Grupo Desportivo da Mouraria e, até 1975, também uma escola particular feminina, 

com duas turmas constituídas pelas filhas dos sócios do referido Grupo. Foi esta escola 

particular que deu origem à escola pública n.º 199. Em 18/07/2005, a EB1 n.º 199 passou a 

ter a denominação actual e manteve-se em funcionamento no Palácio dos Távoras até 20 de 

Abril de 2007. No dia 23 de Abril de 2007, transferiu-se para o edifício da antiga Escola 

Oficina n.º 1, no Largo da Graça. Em 1 de Setembro de 2010, foi transferida para instalações 

cedidas pela Voz do Operário, no seu edifício sede, na freguesia de S. Vicente de Fora. 

 EB1 da Sé 

A Escola (EB1 n.º 51) situa-se na Rua de São João da Praça, freguesia da Sé. O edifício em 

que funciona é do século XVIII, mas não há documentos conhecidos que comprovem o ano 

exacto da fundação da escola. Em 1974 era uma escola feminina. A sua actual designação 

data do ano lectivo de 2004/2005. 

 Jardim-de-Infância do Castelo 

Instalado no mesmo edifício da EB1 do Castelo, foi criado em 19 de Setembro de 1980. 

 Jardim-de-Infância de S. Vicente 

Instalado no mesmo edifício da EB1 Infanta D. Maria, foi criado em 15 de Dezembro de 1997. 
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3. O ESPAÇO 

3.1. O meio envolvente 

O Agrupamento de Escolas Gil Vicente, com sede na Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil 

Vicente, localizada na freguesia de São Vicente de Fora, integra-se numa das zonas mais antigas da 

cidade de Lisboa (os bairros da Mouraria, do Castelo, de Alfama e da Graça) que, fazendo parte de 

um conjunto mais vasto que constitui o sector oriental de Lisboa, é considerado um dos sectores 

mais pobres e menos letrados da cidade. Aqui predomina uma população envelhecida, 

maioritariamente com baixo nível de instrução (inferior ao 9.º ano) e baixas qualificações 

profissionais, trabalhando no comércio e no sector terciário inferior, com um peso significativo de 

reformados.  

Estes bairros são caracterizados pela forte presença de uma cultura popular urbana, com destaque 

para o fado e para as marchas populares de Santo António, onde a identidade bairrista e as 

rivalidades inter-bairros são uma marca importante. Estes aspectos podem ser explicados à luz da 

especificidade da malha urbana e do carácter fisicamente fechado destes bairros (escadinhas, becos 

e vielas apertadas); da relação entre as habitações e a rua, com a utilização desta última como 

prolongamento da casa e espaço colectivo da vizinhança, uma vez que as casas são de muito 

pequenas dimensões; da constituição de subunidades locais de relacionamento intenso, polarizadas 

por um pátio, largo, esquina, parte de umas escadas, tasca ou leitaria; das densas redes de vizinhos, 

familiares, conterrâneos, amigos e membros das mesmas associações de vários tipos; das relações 

de dominação e influência, de poder e dependência, ligadas às diferentes actividades profissionais, 

às actividades turísticas, às colectividades associativas locais, a um certo modo de marginalidade; da 

sobreposição significativa entre local de trabalho, residência e lazer; dos códigos vigentes que 

organizam a conduta, fazem compartilhar estilos de procedimento, delimitam o permitido e o 

interdito. Este tipo de cultura popular urbana é transportado para as escolas, sendo um traço 

distintivo da nossa população escolar. 

O bairro da Graça, embora de cariz popular, não é um bairro tão fechado como os de Alfama, 

Castelo e Mouraria. Caracteriza-se por um predomínio da função residencial onde a tipologia das 

habitações é heterogénea, em que são preponderantes prédios antigos de habitação popular, muitas 

vezes degradados, com divisões pouco espaçosas e fracamente iluminadas. Pátios e vilas operárias 

marcam forte presença no bairro, sendo de destacar a Vila Berta, a Vila Sousa, o Bairro Estrela 

d’Ouro ou a Vila Maria, testemunhos de um passado industrial. Esta tipologia urbana de finais do 

século XIX / princípios do século XX, mandada construir, na sua maioria, por empresários industriais 

para albergarem a antiga população operária da área, contribui, actualmente, para o interesse 

cultural e turístico do bairro. 

Nas actividades económicas, predomina o pequeno comércio tradicional, bastante diversificado, que 

assegura a subsistência diária dos habitantes: mercearias, padarias, talhos, peixarias, drogarias, 

lojas de vestuário e de artigos para o lar, farmácias, cafés, restaurantes e uma ou outra loja que 

oferece artigos mais especializados. No que toca a unidades comerciais com alguma dimensão, 
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apenas se encontra uma loja de venda de mobiliário e dois supermercados. Ao nível dos serviços, 

encontram-se dependências bancárias, consultórios médicos, um centro de saúde, uma clínica 

veterinária, um lar de idosos, um centro de dia, clubes recreativos e desportivos, jardins-de-infância e 

escolas, públicas e privadas, que oferecem diferentes níveis de ensino, desde o pré-escolar ao 

secundário. Das poucas indústrias presentes no bairro são de referir algumas tipografias, serrações 

de madeira, serralharias e pequenas oficinas de automóveis. Em termos patrimoniais e culturais é 

um bairro com interesse, sendo de destacar o Mosteiro de S. Vicente, o Panteão Nacional, a Igreja 

da Graça, a Ermida de S. Gens, o Miradouro da Senhora do Monte e o Miradouro da Graça. São 

estes aspectos económicos, sociais e culturais que fazem com que este bairro funcione como centro 

secundário dentro da cidade de Lisboa, polarizando económica e socialmente os bairros limítrofes. 

Tal como todos os bairros das freguesias centrais da cidade de Lisboa, também os bairros 

pertencentes à área de influência do Agrupamento de Escolas têm assistido à saída de uma parte 

considerável da sua população para a periferia da cidade, onde o custo da habitação é menor, 

levando ao progressivo envelhecimento da sua população residente. No entanto, a atracção pelas 

áreas antigas que se tem verificado nos últimos anos permitiu a reabilitação de alguns dos edifícios 

degradados e a renovação de outros, o que desencadeou um fenómeno de gentrificação ou seja, a 

recente substituição dos anteriores moradores, pertencentes a classes populares, por residentes 

com outro perfil social, detentores de níveis bem mais elevados do ponto de vista económico e 

cultural, o que se reflecte no aparecimento de uma nova tipologia de comércio (alternativo/urbano). 

A par desta nova dinâmica social, é de referir o número crescente de população imigrante das mais 

diversas origens a residir nestes bairros, sobretudo da Ásia, África e Brasil, contribuindo para uma 

maior heterogeneidade social, cultural e linguística, que é um reflexo do crescente multiculturalismo 

da cidade de Lisboa e das nossas escolas. 

É deste quadro socioeconómico que provém a esmagadora maioria dos alunos das escolas do 

Agrupamento, o que ajuda a compreender as baixas expectativas relativamente à escola, as 

significativas taxas de insucesso e de abandono escolar e a escolha precoce de ingresso na vida 

activa, em detrimento da continuação dos estudos. 

 

3.2. As escolas 

3.2.1. A Escola Gil Vicente 

O actual edifício da escola-sede do Agrupamento, a Escola Gil Vicente, com acesso pela Rua da 

Verónica e limites definidos pela mesma, pela Muralha Fernandina e pelo Campo de Santa Clara 

(Feira da Ladra), tem uma arquitectura original característica dos Liceus do Estado Novo, sendo uma 

das suas particularidades o frontão triangular na fachada principal, com uma larga escadaria de 

acesso (actualmente sem uso). A escola está submetida a obras de requalificação a cargo da 

empresa Parque Escolar EPE, no âmbito do “Programa de Modernização do Parque Escolar”, da 

responsabilidade do Ministério da Educação, desde Julho de 2008. Apesar da inauguração oficial 

das actuais instalações ter tido lugar no dia 5 de Outubro de 2010, as obras de remodelação ainda 
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não estão concluídas (à data da aprovação deste Projecto Educativo). A intervenção a que a escola 

tem estado sujeita, além de descaracterizar a arquitectura e prejudicar a funcionalidade original do 

edifício, substituiu materiais duradouros (pedra, alvenaria, tijolo, laje cerâmica) por materiais 

rapidamente deterioráveis (aglomerados de madeira, pladur, resinas, placas de policarbonato), o que 

torna todo o edifício mais vulnerável à passagem do tempo e à degradação pelo uso. Por 

deficiências do projecto, da autoria do arquitecto Chuva Gomes, por erros na escolha dos materiais 

utilizados e pela má qualidade da execução, a escola adquiriu um permanente aspecto de 

negligência e sujidade (nomeadamente nos pavimentos dos espaços de circulação, das salas de 

aula e do refeitório e nas grandes zonas envidraçadas que proliferam). Tornou-se pouco funcional, 

muito onerosa em termos energéticos, sem arejamento natural em muitos espaços, com 

permanentes e/ou sucessivas avarias e problemas de funcionamento (entupimento das redes de 

esgotos, entrada de águas pluviais em diversos pontos, estores destruídos). 

A escola possuía dois pátios cobertos, um sob o corpo transversal e outro na cave do corpo norte, 

abertos em arcadas para o exterior e utilizados para lazer dos alunos, que foram totalmente fechados 

no decurso das obras, vendo a sua função alterada. Não existe, presentemente, nenhuma área de 

recreio para os alunos poderem utilizar em dias de chuva. 

Actualmente, a área construída divide-se em três corpos principais: edifício norte com três pisos; 

edifício central, perpendicular aos edifícios norte e sul, com três pisos; edifício sul com três pisos. Do 

lado sul do conjunto edificado, a estes três corpos principais juntam-se mais dois corpos, com dois 

pisos cada: um, remodelado, onde se situa o ginásio, a sala de desporto e a zona de arquivos; outro, 

construído de raiz, com os novos balneários e as novas salas de Teatro, Música, Educação Visual e 

Educação Tecnológica. 

A área total de implantação do conjunto é de cerca de 33.000 m2, ocupando a zona edificada mais de 

um terço dessa área. 

Também a área descoberta, muito extensa, foi descaracterizada. O espaço arborizado que era vasto 

e variado, predominando as espécies frondosas de folha caduca, foi substituído por betão poroso, 

árvores de pequeno porte e jovens árvores, plantadas recentemente e, nalguns locais, em número 

muito inferior ao anterior. O lado sul pode ser utilizado como local de lazer, permitindo desfrutar de 

uma vista agradável sobre a zona ribeirinha da cidade e o património arquitectónico envolvente. No 

lado oeste encontra-se uma secção da Muralha Fernandina que, nos anos noventa, sofreu obras de 

conservação da responsabilidade do IPPAR. 

 

No espaço interior existem: 

 Salas de trabalho/gabinetes para: Serviços Administrativos, Órgãos de Gestão e Direcção, 

Coordenadora dos assistentes técnicos, Directores de Turma, atendimento aos encarregados 

de educação, Departamentos e/ou Grupos Disciplinares, Serviço de Psicologia e Orientação, 

Serviço de Educação Especial; 
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 Salas de Professores, de Funcionários Assistentes Operacionais, da Associação de 

Estudantes, do Jornal do Gil e gabinete para a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação e Liga dos Antigos Alunos; 

 Biblioteca Escolar, a que se associa um pequeno espaço polivalente e um estreito corredor, 

para pequenas exposições, adjacente à própria Biblioteca; 

 Biblioteca José Saramago, que alberga o antigo acervo bibliográfico do Liceu/Escola Gil 

Vicente, de acesso reservado, a que se associa uma zona de exposições que se estende por 

dois corredores e um átrio central; 

 Gabinetes de trabalho do Centro Novas Oportunidades; 

 Anfiteatro e Sala de Reuniões; 

 Vinte e seis salas de aula não específicas; 

 Ginásio, Sala de Desporto, quatro balneários (dois masculinos e dois femininos), guarda-

roupa, cabina de árbitros, Sala de Primeiros Socorros, duas arrecadações de material 

desportivo e uma pequena oficina de reparações; 

 Três Salas TIC, um Laboratório de Informática, três Salas de Educação Visual, cinco 

Laboratórios – que ocupam o espaço das antigas arcadas do corpo norte - de Física/Química 

e de Biologia/Geologia, uma Sala de Teatro com bancadas telescópicas, uma Sala de 

Música, uma Sala de Educação Tecnológica e uma sala do Núcleo Museológico; 

 Reprografia; 

 Papelaria; 

 Cozinha e respectivos anexos (zonas de lixo, de frio, de confecção, de preparação, de 

lavagem, de armazenagem, vestiário, balneário e sala de pausa); 

 Refeitório e bufete dos alunos, contíguos à biblioteca, coincidentes com o único espaço 

coberto para convívio dos alunos; 

 Diversas arrecadações de material; 

 Zona de arquivo e arrecadação geral e oficina de manutenção; 

 Átrio de entrada e recepção – que ocupa a área das antigas arcadas do corpo transversal. 

 

O espaço exterior divide-se em áreas distintas: 

 Um amplo pátio em betão poroso, rodeado de árvores de grande porte, onde se situam os 

seguintes espaços para a prática desportiva: três campos de voleibol e três campos de 

basquetebol, sobrepostos a um campo de futebol/andebol, e rodeados por uma pista de 

atletismo; 

 Um campo desportivo coberto com três campos de voleibol e três campos de basquetebol, 

sobrepostos a um segundo campo de futebol/andebol, com bancadas num dos topos; 

 Um pátio intermédio, em betão poroso e com desníveis e rampas, sem qualquer mobiliário 

urbano ou estruturas de lazer e recreio, onde foram plantados medronheiros (arbustos de 

porte arbóreo); 
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 Um pátio superior, em betão poroso, que acompanha a fachada principal da escola e toda a 

zona de entrada no espaço escolar; 

 Uma zona ajardinada entre o pátio de entrada e a Muralha Fernandina e entre esta, o campo 

desportivo e o corpo da sala de teatro; 

 Um terraço, a que se acede pelo átrio de entrada na escola, situado no piso 1, com vista 

sobre o pátio intermédio e o rio Tejo, mas impossível de utilizar por falta de segurança e de 

insonorização (por baixo situam-se a biblioteca e o refeitório). 

No espaço exterior existem ainda dois pequenos edifícios destinados à área técnica e dois blocos 

para recolha de resíduos sólidos e para arrumações. Existe, também, uma zona de estacionamento 

automóvel. 

 

3.2.2. As Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e os Jardins-de-Infância 

Dos edifícios das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico/Jardins-de-Infância destacam-se dois que 

foram projectados, se bem que com 100 anos de diferença, para a função de estabelecimento de 

ensino: os da EB1 Marqueses de Távora e da EB1 do Castelo. A EB1 Marqueses de Távora está 

instalada provisoriamente em espaços cedidos na Escola «Voz do Operário». As restantes escolas 

funcionam em espaços adaptados. A EB1 da Madalena e a EB1 da Sé situam-se em prédios de 

habitação, em andares arrendados. A EB1 Infanta D. Maria e a EB1 Convento do Salvador 

funcionam em espaços cedidos em edifícios destinados a outros serviços. 

Os Jardins-de-Infância de S. Vicente e do Castelo não possuem instalações próprias, funcionando o 

primeiro numa sala da EB1 Infanta D. Maria e o outro na EB1 do Castelo. 

No ano lectivo de 2004/2005, a EB1 Infanta D. Maria e, no ano lectivo de 2006/2007, a EB1 

Marqueses de Távora foram desalojadas dos seus espaços originais por estes se encontrarem em 

acentuado estado de degradação, necessitando de urgentes obras de fundo. Até à data, a Câmara 

Municipal de Lisboa e o Ministério da Educação não só não iniciaram as obras nos espaços originais 

das escolas, como não encontraram soluções alternativas adequadas.  

Cinco espaços escolares necessitam de obras de conservação, embora com níveis diferenciados de 

intervenção. Destacam-se, em todas as escolas, o mau estado das instalações sanitárias para 

professores e alunos, que não oferecem, no geral, as mais elementares condições de higiene, 

segurança e conforto, bem como os vestígios de infiltrações de água (esgotos, canalizações e águas 

pluviais). Porque a responsabilidade das obras de conservação dos edifícios escolares é, muitas 

vezes, tripartida (proprietários dos edifícios, Juntas de Freguesia e Câmara Municipal), porque cinco 

das seis escolas estão instaladas em edifícios adaptados e/ou privados e porque a transferência de 

verbas da CML para as Juntas de Freguesia é muitas vezes insuficiente, a manutenção de condições 

dignas nestes espaços escolares é frequentemente protelada e de difícil concretização. 

A falta de segurança, inerente ao mau estado da maioria destes edifícios, deve-se também à 

inadequação dos espaços à sua função educativa e à partilha dos seus acessos com outros 

inquilinos – particulares ou públicos. 
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A EB1 Infanta D. Maria e a EB1 Convento do Salvador partilham os seus espaços com outros 

serviços. No primeiro caso, a escola convive com os serviços da Junta de Freguesia, e ainda com 

uma piscina e uma cafetaria públicas. No segundo, a escola convive com as instalações de um Ateliê 

de Tempos Livres. Este facto levanta preocupantes questões de segurança, uma vez que os acessos 

são públicos e sem controlo. 

As únicas escolas que possuem pátios de recreio dignos dessa designação são as EB1 do Castelo e 

Marqueses de Távora. Todas as outras ou não os têm (EB1 da Sé), ou utilizam espaços muito 

exíguos (EB1 da Madalena, Convento do Salvador, Infanta D. Maria). 

Independentemente das más condições de que, de um modo geral, dispõem, as escolas são 

espaços humanizados, de que as crianças e os seus professores se apropriam e a que dão um 

cunho pessoal, funcionando como núcleos familiares e acolhedores. 

 EB1 do Castelo e JI do Castelo 

A EB1 do Castelo, construída para este fim em 1974, foi projectada pelo arquitecto Bartolomeu 

Albuquerque da Costa Cabral. 

Possui quatro amplas salas de aula (com lavatório e bengaleiro), uma sala de informática/apoio 

pedagógico, uma pequena biblioteca, actualmente desactivada, e um pequeno ginásio, com 

bancadas. A estes espaços juntam-se uma sala de professores, duas arrecadações, uma sala de 

refeições e uma cozinha destinada ao Jardim-de-Infância. Na sequência da candidatura à Rede de 

Bibliotecas Escolares, a escola irá ter, a partir de 2010/2011, uma nova biblioteca. 

Tem três espaços de recreio de ar livre, um deles com cobertura. 

A escola funciona em regime duplo, por insuficiência de salas de aula face ao número de alunos. 

Nesta escola funciona, em sala própria, o Jardim-de-Infância do Castelo. 

 EB1 Convento do Salvador 

A escola funciona num edifício de origem conventual que também alberga as antigas instalações da 

Casa dos Rapazes, o Centro Cultural Magalhães Lima e o ATL do Centro Social e Paroquial de 

Alfama. O ATL e a escola partilham os únicos espaços de recreio existentes: um minúsculo pátio ao 

ar livre e uma pequena zona polivalente, coberta. 

O acesso à escola e ao ATL é comum, o que levanta questões de segurança. 

A escola tem quatro salas de aula, uma sala de professores, uma sala de apoio pedagógico e duas 

arrecadações. 

 EB1 Infanta D. Maria e JI de S. Vicente 

A escola partilha espaços com diversos serviços públicos (Junta, piscina, cafetaria), o que obriga a 

que as três entradas que lhe dão acesso não possam ser fechadas, tornando muito preocupante a 

questão da segurança das crianças. 

Possui, nas actuais instalações, seis salas de aula, um refeitório e uma arrecadação (partilhada com 

a JF). Não existe sala de professores, nem alguma sala que possa ser utilizada como biblioteca, sala 

de apoio pedagógico ou sala de informática. Não possui qualquer pátio de recreio. As crianças 
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brincam nos diferentes patamares da escadaria ou numa zona exterior (corredor entre paredes altas) 

onde se situa a esplanada da cafetaria pública. 

Nesta escola funciona, em sala própria, o Jardim-de-Infância de S. Vicente de Fora, que possui sala 

de professores e uma arrecadação próprias. 

 EB1 da Madalena 

A Escola ocupa o 1.º e o 2.º dos cinco andares de um prédio pombalino de habitação, com uma 

ampla vista (a poente) para o casario da Baixa. 

A organização interna de cada andar é característica da arquitectura pombalina, pelo que alguns 

espaços comunicam entre si. A ligação entre os dois pisos faz-se através de uma escada íngreme, 

de corrimão em ferro forjado e sem patamares. 

Tem quatro salas de aula (duas em cada um dos pisos), uma sala de apoio pedagógico, uma sala de 

informática, uma sala de apoio/biblioteca, um refeitório, três espaços de arrecadação. A antiga 

cozinha (ainda com zona de fogão e chaminé de pedra, e revestimento a azulejo da época) é 

utilizada como recreio interior quando chove, e serve para guardar o material de educação física. O 

pátio de recreio, situado no r/c e com uma área muito reduzida, tem dois acessos: um interior, por 

uma das salas de aula, e um exterior, pelas escadas comuns do prédio. 

As pequenas dimensões das salas de aula obrigam à constituição de turmas de reduzido número de 

alunos (16/17 alunos). 

 EB1 Marqueses de Távora 

A escola funciona em instalações provisórias, no edifício da Voz do Operário (Rua da Voz do 

Operário), e ocupa seis das suas salas, estando à sua disposição os serviços e equipamentos que 

constam do protocolo entre esta instituição e o Agrupamento. 

 EB1 da Sé 

A escola ocupa o 1.º andar direito de um edifício de habitação, de construção pombalina. 

Tem três salas de aula e uma sala de professores que também é utilizada como biblioteca e sala de 

apoio. Uma das salas de aula está ocupada com o material de educação física e de expressão 

plástica. Tem quatro espaços adaptados a arrecadação. 

O refeitório situa-se num espaço partilhado com o Ateliê de Tempos Livres, dinamizado por uma 

IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social). 

Não tem qualquer espaço, interior ou exterior, para recreio, pelo que os alunos correm e brincam 

entre o corredor formado pelo átrio de entrada e o que foi, outrora, uma cozinha. 

Tal como na EB1 da Madalena, a organização interna é característica da arquitectura pombalina, 

pelo que os espaços se sucedem, comunicando entre si. Também a antiga cozinha mantém a zona 

de fogão e chaminé de pedra, e o revestimento a azulejo, servindo actualmente como espaço de 

recreio. 
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4. A COMUNIDADE EDUCATIVA 

4.1. Os alunos 

4.1.1. Breve caracterização (do pré-escolar ao 12.º ano) 

A população escolar do Agrupamento de Escolas Gil Vicente é composta por cerca de 1475 alunos, 

no regime diurno, com idades compreendidas entre os 3 e os 25 anos. A Escola Gil Vicente regista 

actualmente (dados relativos a 2009/2010) um amplo leque etário (entre os 9 e os 25 anos), 

resultado da abertura do 2.º ciclo e de cursos profissionais de ensino secundário. Frequentam os 

jardins-de-infância 40 alunos, as escolas do 1.º ciclo do ensino básico 472 alunos e a Escola Gil 

Vicente 963 alunos, dos quais 289 no 2.º ciclo, 324 no 3.º ciclo (incluindo 29 em cursos de educação 

e formação) e 350 no ensino secundário (210 em cursos científico-humanísticos e 140 em cursos 

profissionais). 

O aumento significativo do número de alunos em regime diurno, relativamente ao ano de 2005, deve-

-se à alteração da tipologia da escola, que passou a agrupamento, abrangendo seis escolas do 1.º 

ciclo e dois jardins-de-infância. Mesmo considerada individualmente, a Escola Gil Vicente regista um 

aumento do número de alunos, devido à introdução do 2.º ciclo; no 3.º ciclo e no ensino secundário, 

pelo contrário, verifica-se um decréscimo em relação ao ano de 2005, que não representa, contudo, 

menor procura por parte da população em idade escolar, mas antes incapacidade da escola de 

receber mais alunos destes níveis de ensino em simultâneo com a oferta do 2.º ciclo. 

Na transição entre ciclos e níveis de ensino, constata-se que a grande maioria dos alunos opta por 

permanecer no Agrupamento. Assim, dos alunos que concluíram o 1.º ciclo em escolas do 

Agrupamento em 2008/2009, 80% inscreveram-se no 2.º ciclo na Escola Gil Vicente. Cerca de 92% 

dos alunos que concluíram o 2.º ciclo permaneceram também na escola, o mesmo acontecendo com 

igual percentagem dos que concluíram o 3.º ciclo e que optaram por cursos científico-humanísticos 

(68%) ou por cursos profissionais (24%). 

A maioria dos alunos que frequentam o Agrupamento têm nacionalidade portuguesa, mas cerca de 

243 alunos (16% aproximadamente) são de nacionalidade estrangeira, maioritariamente do Brasil (69 

alunos) e de países do subcontinente indiano (58 alunos), mas também, por ordem decrescente, de 

diversos países europeus, de Angola, da Guiné, de Cabo Verde, de S. Tomé e Príncipe, da China e 

de Moçambique. Regista-se, no entanto, uma percentagem de alunos estrangeiros superior na 

Escola Gil Vicente (19% do total de alunos que frequentam este estabelecimento) relativamente às 

escolas do 1.º ciclo e jardins-de-infância (11% do total de alunos inscritos nestes estabelecimentos). 

No total, cerca de 42% dos alunos estrangeiros são oriundos de países cuja língua materna não é o 

Português, o que representa cerca de 7% do total de alunos que frequentam o Agrupamento. Este 

facto não significa, necessariamente, que estes alunos não sejam falantes do Português, uma vez 

que alguns deles já nasceram ou iniciaram a sua escolarização (educação pré-escolar ou 1.º ciclo) 

em Portugal. No entanto, são ainda muito significativas as dificuldades de aprendizagem e de 

integração da maioria deles no nosso sistema de ensino, sobretudo dos que frequentam os 2.º e 3.º 

ciclos ou o ensino secundário. Paralelamente a esta realidade, é ainda de salientar a situação de 
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muitos alunos provenientes dos PALOP (especialmente da Guiné-Bissau) que, apesar de serem 

oriundos de países cuja língua oficial é o Português, apresentam sérias dificuldades no domínio da 

língua portuguesa escrita e falada, explicadas pelo facto de comunicarem na sua língua materna - 

em crioulo - quer no seio familiar, quer no espaço social em que vivem. 

É de registar ainda que o número de alunos estrangeiros aumentou nos últimos anos, sendo 

particularmente notório esse acréscimo nas nacionalidades actualmente mais representadas na 

escola, Brasil e países do subcontinente indiano, quando no passado recente se verificava um 

predomínio de alunos estrangeiros de países do leste europeu, a par com o número de alunos 

brasileiros. Esta alteração trouxe uma nova realidade no que diz respeito à atitude e às expectativas 

dos alunos estrangeiros relativamente à escola: ao rigor, empenho e valorização das aprendizagens 

característicos de grande parte dos alunos do leste europeu veio a suceder uma atitude de maior 

passividade em relação à escola, quando não de desinteresse e desistência perante as dificuldades 

e as exigências do sistema de ensino português, que integra os alunos estrangeiros atendendo 

somente ao número de anos de escolaridade concluídos nos países de origem, independentemente 

das especificidades dos planos de estudo e da proficiência na língua portuguesa. 

A área de residência predominante dos alunos do Agrupamento estende-se pelas freguesias vizinhas 

à freguesia a que pertence a escola. Mais de 50% dos alunos que frequentam os jardins-de-infância 

residem na freguesia onde o estabelecimento está localizado, 35% são provenientes de áreas 

próximas e sensivelmente 13% provêm de freguesias mais longínquas. Dos alunos do 1.º ciclo, 53% 

residem, por ordem decrescente, nas freguesias da Graça, São Vicente, Socorro, São Miguel e 

Santa Engrácia, 30% nas freguesias vizinhas e 17% provêm de áreas mais distantes da cidade. 

Destacam-se, neste caso, algumas situações em que a maioria dos alunos não reside na freguesia 

em que a escola está localizada, mas em freguesias próximas. É o caso da EB1 da Madalena. 

Relativamente à escola-sede, 51% dos alunos residem, por ordem decrescente, nas freguesias da 

Graça, São Vicente, Anjos, Socorro e Santa Engrácia, 32% são provenientes das áreas vizinhas e 

17% deslocam-se de outras áreas da cidade ou mesmo de outros concelhos. Assim, constatamos 

que a área de influência do Agrupamento está circunscrita às freguesias centrais da cidade de 

Lisboa, onde reside a grande maioria dos alunos, verificando-se no entanto alguns fluxos 

provenientes de áreas mais afastadas que se explicam pela existência de núcleos familiares de 

apoio (principalmente avós) a residirem na área do Agrupamento e pela procura de cursos de nível 

secundário, principalmente os cursos profissionais. 

A maioria dos alunos do Agrupamento (ou a totalidade, no caso dos alunos da educação pré-escolar) 

reside com o pai e/ou a mãe, sendo um destes o encarregado de educação, à excepção de cerca de 

4% da população escolar (66 alunos). Cerca de 4% dos alunos da Escola Gil Vicente são os próprios 

encarregados de educação (42 alunos), o que se verifica quase exclusivamente no ensino 

secundário, particularmente em cursos profissionais. 

Relativamente ao grau de escolarização dos encarregados de educação dos alunos do 

Agrupamento, apenas são conhecidas as habilitações de cerca de 85%. Do universo de 
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encarregados de educação cujas habilitações são conhecidas, mais de metade (65%) não tem 

habilitações superiores ao 3.º ciclo. Cerca de 37% dos encarregados de educação têm habilitação 

inferior ao 3.º ciclo, 28% têm habilitação correspondente ao 3.º ciclo, 25% têm habilitação de nível 

secundário e apenas 10% têm habilitação de nível superior. O reduzido nível de escolarização das 

famílias dos nossos alunos ajuda a explicar o fraco apoio escolar de que os respectivos educandos 

beneficiam, os fracos resultados dos alunos e, muitas vezes, a desvalorização do papel formativo da 

escola e as fracas expectativas escolares dos alunos. 

As famílias dos alunos que frequentam o Agrupamento têm, na sua maioria, dificuldades 

económicas. Cerca de 52% dos alunos da Escola Gil Vicente são subsidiados pela Acção Social 

Escolar; cerca de 60% ou 65% dos que frequentam os jardins-de-infância ou as Escolas Básicas do 

1.º ciclo, respectivamente, são igualmente subsidiados. Verifica-se ainda que, dos alunos 

subsidiados, a maioria está abrangida pelo escalão mais elevado (escalão A), tanto nas escolas do 

1.º ciclo e jardins-de-infância, como na escola-sede. De facto, beneficiam do escalão A entre 53% a 

71% dos alunos subsidiados por cada ano de escolaridade, à excepção do que acontece com os 

alunos dos cursos científico-humanísticos de ensino secundário. Neste caso, nos três anos de 

escolaridade, prevalece o escalão B sobre o escalão A, o que poderá indiciar um nível 

socioeconómico mais elevado nas famílias de alunos com ambições escolares para além do 

cumprimento da escolaridade básica ou secundária de nível profissional. 

Do total de alunos, 58 (4%, aproximadamente), apresentam necessidades educativas especiais de 

carácter permanente, situação particularmente preocupante nas escolas básicas do 1.º ciclo, que 

registam a maioria destes casos: 41 alunos, ou seja, 70% do total de alunos com necessidades 

educativas especiais e perto de 3% do total de crianças e jovens que frequentam o Agrupamento. O 

número de alunos com necessidades educativas especiais é também elevado no 2.º ciclo 

relativamente aos restantes níveis de educação e ensino (11 alunos, ou seja, 19% do total de 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais e perto de 1% do total de inscritos no 

Agrupamento). É de referir que o novo quadro legislativo, com a sua perspectiva de inclusão, 

extinguiu as escolas de ensino especial, o que justifica o elevado número de alunos com 

necessidades educativas especiais de carácter permanente inscritos no Agrupamento. 

 

4.1.2. Sucesso escolar (do 1.º ao 12.º ano) 

Os dados relativos ao ano lectivo de 2008/2009 revelam índices de sucesso escolar elevados no 1.º 

ciclo, mas globalmente fracos nos restantes níveis de ensino. Assim, transitaram ou ficaram 

aprovados no 1.º ciclo, nesse ano lectivo, cerca de 94% dos alunos (98% no 1.º ano, 86% no 2.º ano, 

96% nos 3.º e 4.º anos). Contrariamente, nos ciclos seguintes, os resultados foram bastante 

inferiores, tendo obtido aproveitamento apenas cerca de 75% dos alunos do 2.º ciclo (77% no 5.º 

ano; 72% no 6.º ano), 66% dos alunos do 3.º ciclo regular (60% no 7.º ano; 56% no 8.º ano; 77% no 

9.º ano), 50% dos alunos dos cursos de educação e formação, 63% dos alunos dos cursos científico-
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humanísticos do ensino secundário (78% no 10.º ano; 48% no 11.º ano; 57% no 12.º ano), e 57% 

dos alunos de cursos profissionais de nível secundário. 

Relativamente ao 1.º ciclo, os elevados índices de sucesso escolar são comuns a todas as escolas e 

a todos os anos do ciclo, registando-se apenas no 2.º ano uma tendência para resultados 

ligeiramente mais fracos, mas ainda assim não inferiores a 86% de sucesso. Em termos globais, as 

escolas com menor índice de sucesso nesse ano lectivo foram a EB1 Infanta D. Maria e a EB1 do 

Castelo, que registaram, no entanto, 92% de sucesso escolar; a escola com maior índice de sucesso 

foi a EB1 Marqueses de Távora, que atingiu 100% de sucesso em todos os anos do ciclo (caso não 

tomemos em conta a única situação de abandono escolar verificada no 1.º ano). 

Aparentemente contraditórios com estes bons resultados são os dados relativos ao número de 

alunos que concluíram o 1.º ciclo em quatro anos. Com efeito, apenas 76% dos alunos aprovados 

em 2008/2009 no 4.º ano completaram o ciclo no tempo previsto. Estes dados diferem bastante de 

escola para escola: na EB1 Infanta D. Maria, todos os alunos concluíram o ciclo em quatro anos, 

mas nas EB1 da Sé e EB1 Marqueses de Távora, apenas 33% e 57% dos alunos, respectivamente, 

o fizeram, o que fica muito aquém dos resultados globais alcançados por estas escolas em 

2008/2009, quando considerado o aproveitamento por ano de escolaridade. 

Considerando que a maioria dos alunos do 1.º ciclo se mantém no Agrupamento quando passa para 

o 2.º ciclo (a avaliar pelos dados de renovação de matrícula para 2009/2010 anteriormente 

apresentados), e considerando ainda que, dos alunos do 1.º ciclo, uma percentagem superior a 90% 

obtém sucesso no 4.º ano (assumindo que o sucedido em 2008/2009 corresponde a um padrão 

habitual), são preocupantes os resultados subitamente inferiores de sucesso destes alunos, ao 

ingressarem no 2.º ciclo: cerca de 75% apenas, conforme acima referido, em 2008/2009. Por outro 

lado, apesar de serem bastante inferiores os níveis de sucesso no 2.º ciclo, a maioria dos alunos que 

terminou este ciclo conseguiu fazê-lo em dois anos: 93% dos alunos aprovados no 6.º ano, em 

2008/2009. 

Relativamente ao 3.º ciclo, de acordo com os dados acima apresentados, os maiores índices de 

retenção verificam-se nos 7.º e 8.º anos, que registam resultados bastante inferiores aos do 2.º ciclo 

e também preocupantes, por representarem quase metade do número de alunos inscritos. A este 

propósito, lembre-se, porém, que os dados se referem ao ano lectivo de 2008/2009, altura em que os 

alunos do 7.º ano estavam pela primeira vez a frequentar a Escola Gil Vicente, uma vez que, no ano 

anterior, não funcionava ainda o 6.º ano. Apenas no 9.º ano de escolaridade se verifica uma 

percentagem de sucesso mais elevada, mas ainda assim fraca e pouco superior à do ciclo anterior. 

Quanto ao número de alunos que conseguem concluir este ciclo no tempo normal, os dados 

confirmam os índices de insucesso de cada ano de escolaridade: apenas 59% dos alunos aprovados 

no 9.º ano em 2008/2009 conseguiram concluir o 3.º ciclo em três anos. 

Nos cursos de educação e formação, os resultados escolares são bastante fracos, tendo obtido 

sucesso em 2008/2009 apenas metade dos alunos inscritos: transitaram 33% dos que frequentavam 

o 1.º ano de CEF tipo 2 (7 alunos em 21); ficaram aprovados 64% dos que frequentavam o CEF tipo 
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3 ou o ano terminal do CEF tipo 2 (16 alunos em 25). No entanto, destes 16 alunos que obtiveram 

aprovação e o certificado de conclusão do 3.º ciclo do ensino básico, apenas 63% concluíram a 

componente prática (formação em contexto de trabalho e prova de aptidão final) e obtiveram também 

o certificado de qualificação profissional (10 alunos). Os níveis de absentismo ou abandono escolar 

nestes cursos foram muito elevados, correspondendo exactamente aos níveis de insucesso escolar 

(50%), o que poderá significar que aqueles que os frequentam com assiduidade acabam por obter 

sucesso. Refira-se ainda que, apesar destes resultados escolares insatisfatórios, deveremos 

considerar como positivo o número de alunos que obteve aproveitamento, uma vez que são 

encaminhados para este tipo de cursos alunos com um passado escolar de insucesso repetido no 

ensino regular. 

Considerando os dados relativos ao ensino secundário apresentados, é de distinguir a situação dos 

cursos científico-humanísticos da dos cursos profissionais. No primeiro caso, os índices de sucesso 

no 10.º ano não são muito diferentes dos do 9.º ano, mas decrescem significativamente nos anos 

sujeitos a exame, muito particularmente no 11.º ano, em que a percentagem de 48% de sucesso de 

2008/2009 é alarmante. De assinalar também o facto de muitos dos alunos que não transitaram no 

10.º ou no 11.º ano em 2008/2009 terem acabado por abandonar a escola antes de concluído o ano 

lectivo (cerca de 61% a 64% dos que não transitaram). Pelo contrário, no 12.º ano, a percentagem de 

alunos que abandonaram a escola foi inferior à dos que frequentaram as aulas até final do ano mas 

não obtiveram aprovação (cerca de 35% dos não aprovados). Apesar dos elevados índices de 

retenção no ensino secundário, cerca de 77% dos alunos aprovados no 12.º ano, em 2008/2009, nos 

Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias e de Ciências Sociais e Humanas 

concluíram este nível de ensino em três anos. 

A realidade dos cursos profissionais é diferente, na medida em que não há lugar a retenção ao longo 

do ciclo de estudos, sendo os índices de sucesso ou insucesso apenas calculáveis no final do curso. 

Em 2008/2009, registou-se um índice de sucesso muito fraco, apenas de 57%, reflectindo, contudo, 

este resultado a grande disparidade entre o reduzidíssimo aproveitamento no Curso de Técnico de 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (apenas 27% dos alunos obtiveram aprovação) e a 

percentagem de sucesso bastante satisfatória no Curso de Técnico de Turismo (90% dos alunos 

obtiveram aprovação). Não obstante o anteriormente referido, é possível assinalar o elevado nível de 

insucesso motivado por abandono escolar no decurso do 1.º ano do ciclo de estudos. Assim, em 

2006/2007, abandonaram o Curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e 

o Curso de Técnico de Turismo, respectivamente, 42% e 29% dos alunos inscritos. Nos anos 

seguintes, os níveis de abandono escolar não são significativos: apenas dois alunos (16% dos 

inscritos) abandonaram o Curso de Técnico de Turismo no final do ano lectivo de 2007/2008. 

Em conclusão, pode afirmar-se que os níveis de sucesso escolar estão longe de ser satisfatórios e 

que decrescem globalmente de ciclo para ciclo, e de forma absolutamente vertiginosa na transição 

do 1.º para o 2.º ciclo, sendo igualmente fracos nos cursos de educação e formação e no ensino 

secundário. É também de assinalar uma tendência para a obtenção de resultados escolares mais 
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fracos no segundo ano de cada um dos ciclos, o que poderá ficar a dever-se ao facto de o primeiro 

ano ser, de alguma forma, considerado um ano de adaptação, em que a retenção é evitada, por se 

acreditar que algumas das dificuldades surgidas poderão ser resolvidas no(s) ano(s) subsequente(s), 

permitindo aos alunos obter sucesso no final do ciclo. Esta expectativa acaba por não se verificar em 

muitos casos e o aluno que transita tendo adquirido poucas competências não consegue 

acompanhar as aprendizagens no ano lectivo seguinte, o que conduz frequentemente à sua 

retenção. Por último, merece ainda especial referência a elevada percentagem de alunos que 

frequentam sem assiduidade os cursos de educação e formação, assim como dos que abandonam a 

escola no decurso do ensino secundário, em especial nos 10.º e 11.º anos e no 1.º ano do ciclo de 

três anos dos cursos profissionais. 

Não obstante a caracterização apresentada, merecem especial destaque os alunos com resultados 

escolares superiores à média e reconhecidos pelo seu mérito por parte da comunidade escolar. Em 

2008/2009, de entre aqueles que obtiveram aproveitamento escolar, foram aprovadas as 

candidaturas ao TOP GIL de 75 alunos (14%), assim distribuídos por cada nível de ensino: 35 no 2.º 

ciclo (19%), 17 no 3.º ciclo (8%) e 23 nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário (18%). 

As médias dos alunos distinguidos variaram entre 4,0 e 5,0 no ensino básico e entre 14,6 e 18,6 no 

ensino secundário. Não foram apresentadas candidaturas do 1.º ciclo, visto que o regulamento do 

TOP GIL não abrangia ainda este ciclo de ensino. 

A totalidade dos alunos que concluíram a escolaridade obrigatória prosseguiu estudos de nível 

secundário, 92% dos quais continuaram a estudar na Escola Gil Vicente. Dos alunos que 

concluíram o ensino secundário, 72% candidataram-se ao ensino superior, mas 26% não 

conseguiram os seus objectivos. Como seria de esperar, é de entre os alunos que concluíram 

cursos científico-humanísticos que encontramos a maior percentagem de candidatos ao ensino 

superior, ou seja, 83%, ao passo que, de entre os que concluíram cursos profissionais, apenas 

42% se candidataram. 

 

Da caracterização apresentada, conclui-se que a escola recebe alunos que espelham o que parece 

ser a realidade social dos bairros populares e de pequena burguesia da Lisboa histórica: baixo grau 

de instrução e pouca variedade de interesses culturais, desempenho de funções profissionais pouco 

qualificadas, desemprego, trabalho precário, trabalho por turnos, problemas financeiros vários, 

famílias pouco estruturadas, com dificuldades de acompanhamento dos filhos, quer em termos de 

quantidade quer em termos de qualidade do tempo com eles despendido. Em consequência, uma 

parte significativa dos nossos alunos tem, à partida, poucas expectativas acerca do seu percurso e, 

embora continue estudos de nível secundário, como indicam os dados apresentados, abandona com 

frequência a escola ou procura alcançar apenas objectivos mínimos de aprendizagem. 
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4.1.3. Formação de adultos 

A formação de adultos compreende as seguintes áreas: Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências (RVCC), Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), Formações 

Modulares (FM) e Cursos Extra-Escolares. 

Em 2009/2010, foram encaminhados para processo RVCC 576 adultos, com idades compreendidas 

entre os 18 e os 76 anos, sendo 53% do sexo masculino e 47% do feminino. Destes 576 adultos, 

13,3% (77) têm 18 a 25 anos, 24,4% (141), 26 a 35 anos, 33,3% (192), 36 a 45 anos, 21,3% (123), 

46 a 55 anos e 5,7% (33), 56 a 76 anos. 

Cerca de 77% destes adultos (444) estão empregados, 19% desempregados (110) e os restantes 

4% (22) encontram-se noutra situação (reformados, domésticas, etc.). 

No que diz respeito à área de residência, 81% são originários das freguesias mais próximas da 

Escola Gil Vicente. Os restantes 19% residem em zonas mais distantes, mas trabalham em 

instituições com as quais o Centro Novas Oportunidades tem protocolos de formação. 

 

Em relação às restantes ofertas formativas, a população escolar da Escola Gil Vicente era composta, 

no início do ano lectivo de 2009/2010, por 236 adultos, com idades compreendidas entre os 20 e os 

65 anos, distribuindo-se da seguinte maneira: 57 alunos nos cursos EFA, 148 alunos nas Formações 

Modulares (89 em Inglês, 19 em Francês e 40 em Tecnologias de Informação e Comunicação) e 

ainda 31 alunos no Curso Extra-Escolar de Português para Falantes de Outras Línguas (níveis 

A1+A2). A população feminina representa cerca de 64% do total. Verifica-se que o escalão etário 

entre os 36 e os 45 anos é o grupo maioritário, com 39% dos alunos, logo seguido pelo escalão 

etário de mais de 46 anos, com 33%. Os intervalos entre os 26 e os 35 anos (19%) e entre os 18 e 

os 25 anos (9%) são menos representativos, o que indica que a grande maioria dos adultos que 

procuram formação são pessoas há muito inseridas no mercado de trabalho. 

Nos cursos EFA, 63,2% dos adultos estão empregados, e nas Formações Modulares esta 

percentagem sobe para 85,5%. A área de residência predominante dos adultos destas ofertas 

formativas estende-se pelas freguesias mais próximas da Escola Gil Vicente (70%).  

No Curso Extra-Escolar de Português para Falantes de Outras Línguas, dos 31 alunos que o 

frequentam, 14 são provenientes do subcontinente indiano, 12 do continente africano, 4 do leste 

europeu e um da América do Norte. Nas restantes ofertas formativas, a esmagadora maioria dos 

alunos tem nacionalidade portuguesa. 

 

4.2. O pessoal docente 

À semelhança do que sucedia em 2005, em que 75% dos professores do quadro de nomeação 

definitiva (PQND) da Escola Secundária Gil Vicente eram mulheres, o corpo docente do 

Agrupamento continua a ser maioritariamente feminino, com 76% de mulheres entre os professores 

da Escola Gil Vicente; esta tendência acentua-se ainda mais entre os professores do 1.º ciclo e 

educadores de infância, com 91% de mulheres neste segmento. Mesmo sem recurso a dados 

estatísticos a nível nacional, esta situação corresponde seguramente a uma tendência generalizada 



 

 
22 

em todo o país. É um corpo docente relativamente estável, composto, na sua maioria, por PQND 

(70%) e Quadros de Zona Pedagógica (QZP) (7%) no conjunto do Agrupamento, ainda que, por 

comparação com 2005, seja notório um aumento acentuado do recrutamento de professores 

exteriores ao quadro permanente (em 2005, havia 87% de PQND na actual escola-sede). 

Na Escola Gil Vicente, a faixa etária mais representada entre os PQND e QZP (que constituem a 

grande maioria dos professores, como vimos) é a dos 51-60 anos (54%); os professores contratados 

da escola-sede são mais jovens, sendo a faixa etária mais representada a dos 41-50 anos (32%), 

logo seguida da faixa etária dos 31-40 anos (30%). A média geral de idades entre todos os 

professores da escola-sede é de 48 anos. 

O corpo docente das escolas do 1.º ciclo e jardins-de-infância é um pouco mais jovem (média de 

idades de 45 anos), sendo a faixa etária dos 41-50 anos a mais representada (35%), seguida da 

faixa etária dos 31-40 anos (29%). 

Em suma, ainda que, por comparação com a realidade de 2005, o envelhecimento do quadro 

permanente de professores da escola-sede se tenha acentuado, o aumento notório de recrutamento 

de professores contratados (obviamente mais jovens), bem como a maior juventude (em média) dos 

professores de 1.º ciclo e educadores de infância contribuíram para um relativo rejuvenescimento do 

corpo docente. 

De modo geral, porém, podemos afirmar que este rejuvenescimento não se traduziu numa maior 

disponibilidade para abraçar novos projectos, nem num maior entusiasmo no desempenho da 

actividade docente. Com efeito, o ambiente em que se exerce a actividade dos professores sofreu, 

desde 2005, uma degradação acentuada, devido às políticas seguidas pelo Ministério da Educação. 

Esta degradação afectou, antes de mais nada, os horários de trabalho dos professores: as reduções 

horárias por tempo de serviço sofreram uma diminuição drástica, o mesmo sucedendo com as 

reduções horárias para desempenho de cargos ou dinamização de projectos. Para mais, os 

constrangimentos burocráticos acentuaram-se, bem como a aprovação de leis absurdas e 

pedagogicamente contraproducentes (de que o Estatuto do Aluno, aprovado em 2008 e 

subsequentemente alterado em 2010, constitui um exemplo paradigmático). Por último, a introdução 

do 2.º ciclo do ensino básico na escola-sede (em 2007/2008) foi levada a cabo de forma abrupta e 

prepotente; acontece que a generalidade dos alunos deste nível de ensino tem expectativas e 

posturas em relação à escola radicalmente diferentes dos alunos mais velhos, exigindo aos docentes 

uma formação específica e uma maior capacidade de lidar com a indisciplina e o conflito; todavia, a 

tutela limitou-se a impor aos professores da escola-sede (professores do 3.º ciclo do ensino básico e 

do ensino secundário) a docência do 2.º ciclo do ensino básico, sem qualquer negociação nem 

período transitório e com total ausência de oferta de formação, quer na vertente didáctica quer na 

pedagógica. 

Todas estas circunstâncias contribuíram para a degradação do clima vivido entre os docentes do 

nosso agrupamento, sem que, todavia, o desencanto e a profunda fadiga que os afecta obste a que, 

na grande maioria dos casos, continuem a exercer a sua actividade de forma digna e empenhada. 
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4.3. O pessoal não docente 

Considerando os dados de 2009/2010, os 42 membros do pessoal não docente do Agrupamento 

subdividem-se em 29 Assistentes Operacionais – com funções diversas relacionadas com o apoio 

necessário aos alunos, aos outros trabalhadores da escola, nomeadamente professores, e a todos 

os visitantes, e com a conservação e limpeza dos espaços; 8 Assistentes Técnicos – com funções 

administrativas; 5 Técnicos Superiores – 3 a exercer funções no Centro Novas Oportunidades e 2 no 

Serviço de Psicologia e Orientação. 

Dos assistentes operacionais, 20 (cerca de 69%) exercem funções na Escola Gil Vicente; 1 na EB1 

da Sé; 2 na EB1 Infanta D. Maria; 3 na EB1 do Castelo; 1 na EB1 Marqueses de Távora; 1 na EB1 

do Convento do Salvador; 1 na EB1 da Madalena. 

A estes acrescem, num total de 11, as trabalhadoras tarefeiras, contratadas à hora com funções e 

salário de empregadas de limpeza, ao serviço apenas durante o funcionamento das actividades 

lectivas. Desempenham, no entanto, funções de assistentes operacionais. Destas últimas, 5 

trabalham na escola-sede, 2 na EB1 Marqueses de Távora, 2 na EB1 Infanta D. Maria, 1 na EB1 da 

Sé e 1 na EB1 do Castelo. Ao abrigo de contratos de emprego e de inserção do Instituto do Emprego 

e da Formação Profissional (IEFP) estão 7 trabalhadores (6 dos quais, homens), que recebem o 

equivalente a pouco mais do que o subsídio de desemprego a que têm direito. Um destes, uma 

mulher, exerce funções de assistente técnica. Os trabalhadores tarefeiros e os que têm contrato de 

emprego e de inserção não estão, naturalmente, incluídos nos dados apresentados abaixo, uma vez 

que o seu vínculo laboral ao Ministério da Educação e, portanto, ao Agrupamento, é extremamente 

frágil, podendo, independentemente da qualidade do trabalho prestado, ser dispensados em 

qualquer altura, ao sabor das disponibilidades financeiras do Estado. 

Assim, no que diz respeito ao sexo, os assistentes homens constituem uma minoria - cerca de 12% 

do pessoal não docente. São cerca de 10% dos assistentes operacionais e 25% dos assistentes 

técnicos. 

Quanto ao vínculo que têm com o Agrupamento, cerca de 52% dos assistentes operacionais 

pertencem ao quadro, 38% têm contrato individual de trabalho, 10% têm contrato a termo. 

Metade dos assistentes técnicos pertence ao quadro, e metade destes tem contrato individual. A 

outra metade tem contrato a termo. As técnicas superiores do CNO têm contratos a termo. Das 

psicólogas, uma pertence ao quadro, a outra tem contrato a termo. 

A média de idades das mulheres assistentes operacionais do quadro é de 55 anos e a dos homens, 

58. Entre aqueles que têm contrato individual, a média de idades das mulheres é de 47 anos e o 

único homem tem 65. As assistentes operacionais com contrato a termo têm uma média de idades 

de 50 anos. Dos assistentes técnicos, um tem menos de 25 anos, três têm idades entre os 30 e os 

40 anos, um tem entre 40 e 45 anos e dois têm idades superiores a 50 anos. A média de idades das 

técnicas superiores é de 40 anos, tendo a mais velha 49 e a mais nova 34. 

No que diz respeito às habilitações literárias, cerca de 31% dos assistentes operacionais possuem 

apenas o 1.º ciclo do ensino básico; 7% possuem o 2.º ciclo; 28%, o 3.º ciclo; 34%, o ensino 
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secundário. Três quartos dos assistentes técnicos possuem o ensino secundário completo. Os 

restantes possuem o 3.º ciclo do ensino básico. As técnicas superiores são, obviamente, licenciadas. 

 

Em suma, o quadro de funcionários do Agrupamento é reduzido e está envelhecido. Considerando a 

multiplicidade de tarefas que asseguram, pode concluir-se que o funcionamento da escola depende, 

numa percentagem muito elevada, de um grupo de contratados a curto ou a curtíssimo prazo, sem 

expectativas de carreira, sem formação específica e, obviamente, com pouca motivação para um 

maior envolvimento no seu trabalho: o total de 17 trabalhadores tarefeiros e contratados por acordo 

com o IEFP (que, se os somarmos aos do quadro e aos contratados, constituem 28% do total dos 

trabalhadores que desempenham funções de assistentes operacionais) confirma a existência de 

necessidades reais da escola, a que o Ministério da Educação dá resposta através de subterfúgios 

legais que o escusam de celebrar contratos de forma digna e consequentemente compensadora 

para estes funcionários. O mesmo se aplica, como é óbvio, à situação profissional da funcionária 

contratada por acordo com o IEFP e que desempenha funções de assistente técnica. O número de 

vínculos precários, sobretudo daqueles que desempenham funções mais generalistas e auferem 

salários mais baixos, parece tender a aumentar. As coordenadoras técnica e operacional, 

responsáveis pelo bom desempenho dos restantes trabalhadores, não vêem legalmente reconhecido 

o seu papel, uma vez que desempenham funções em regime de comissão de serviço. 

Simultaneamente, são muitos os trabalhadores do quadro que se aproximam das condições 

requeridas para a aposentação. A idade dos contratados, porém, não baixa significativamente a 

média de idades dos funcionários – mais de metade destes ultrapassam os 50 anos. Tal não os 

impede, porém, de responder às exigências do quotidiano das escolas e de procurar estar à altura 

das tarefas que lhes estão acometidas. 

As suas habilitações médias correspondem, em traços gerais, à escolaridade mínima exigida para as 

respectivas idades, aquando da sua contratação. O aumento do nível médio de habilitações que 

verificamos entre os dados actuais e aqueles de que dispúnhamos em 2005 (constantes do anterior 

Projecto Educativo) deve-se a dois factores: por um lado, alguns funcionários apenas com o 1.º ciclo 

aposentaram-se e, por outro, alguns aproveitaram a existência do Centro Novas Oportunidades, na 

própria escola onde trabalham, para verem certificadas as suas competências e aumentarem o nível 

dos seus conhecimentos. 

Assim, embora falte requalificação, renovação, formação profissional e segurança no emprego, 

condição necessária a uma prestação de serviços mais motivada e mais de acordo com a 

complexidade de funcionamento de cada escola e do Agrupamento, o pessoal não docente do 

Agrupamento, na grande maioria dos casos, desempenha as suas tarefas quotidianamente num 

espírito de colaboração e de trabalho ao serviço da comunidade, facto que, apesar das várias 

vicissitudes vividas nos últimos anos, tem assegurado o bom funcionamento das escolas. 
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II. FINALIDADES 

1. ESCOLAS DE FORMAÇÃO, ESTUDO E TRABALHO 

Por escolas de formação, estudo e trabalho entende-se as escolas públicas dirigidas a todas as 

crianças e a todos os jovens que as queiram frequentar, respeitando o estipulado no seu 

Regulamento Interno, independentemente do seu país de origem, condição socioeconómica, meio 

cultural, sexo, etnia, religião e orientação sexual; escolas onde se promova o estudo e o trabalho 

regular e se desenvolva uma atitude de respeito pelo saber e de curiosidade pelo conhecimento; 

onde se proporcione uma formação completa – cultural, científica, tecnológica, artística, física e 

cívica – que permita aos alunos enfrentar a vida futura enquanto cidadãos úteis à sociedade, 

solidários, activos e conscientes dos seus direitos e deveres. 

 

Assim, define-se como prioritário no âmbito de: 

 

1.1. Oferta curricular 

 Alargar progressivamente a rede da educação pré-escolar, de forma a dar resposta às 

necessidades da população residente na área do Agrupamento, claramente superiores à 

oferta actual; 

 Manter em funcionamento na Escola Gil Vicente um número de turmas que assegure a 

continuação de estudos a todos os alunos que frequentam os vários ciclos no Agrupamento e 

que permita também dar resposta à procura por parte de alunos de outras escolas que 

manifestam preferência pelo Projecto Educativo do Agrupamento; 

 Criar condições para a apresentação de candidaturas a Percursos Curriculares Alternativos 

destinados a alunos do 2.º ciclo com insucesso repetido, absentismo e risco de abandono 

escolar; 

 Manter, ao nível das opções de Educação Artística no 3.º ciclo, de acordo com os recursos 

humanos e materiais disponíveis, uma oferta equilibrada no domínio da música, das artes 

dramáticas e visuais, respeitando estas duas últimas a tradição da escola; 

 Avaliar os efeitos da utilização das áreas curriculares não disciplinares de Estudo 

Acompanhado e de Área de Projecto, no 3.º ciclo, para o desenvolvimento de competências 

em Língua Portuguesa (7.º, 8.º e 9.º anos) e em Matemática (7.º e 9.º anos), respectivamente, 

e tomar decisões que visem a melhoria do serviço educativo prestado nestas áreas; 

 Manter e diversificar, no 3.º ciclo do ensino básico, a oferta de cursos de educação e 

formação, de forma a dar resposta aos alunos do Agrupamento que se encontram em 

situação de retenção repetida e/ou risco de abandono escolar; 

 Manter uma oferta diversificada de cursos científico-humanísticos e de cursos profissionais, 

no ensino secundário, em função dos recursos disponíveis e da procura por parte dos alunos, 

mas garantindo continuidade nessa oferta, de forma a criar uma identidade própria e a 
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rentabilizar a experiência adquirida, as relações e os protocolos assumidos com diversas 

instituições; 

 Assegurar que, ao nível da componente de formação específica dos cursos científico- 

-humanísticos do ensino secundário, seja garantido um leque de disciplinas de opção que, 

tendo em atenção os meios humanos e materiais da escola, seja efectivamente relevante 

para o prosseguimento de estudos dos alunos. 

 

1.2. Prevenção do abandono escolar 

 Combater o abandono escolar, procurando criar as condições necessárias para que os alunos 

concluam com sucesso a escolaridade obrigatória; 

 Promover o aumento da auto-estima e o alargamento das expectativas escolares dos alunos, 

criando condições para que aqueles que concluem o 9.º ano na nossa escola prossigam 

estudos de nível secundário, de preferência na própria Escola Gil Vicente; 

 Proporcionar a frequência de percursos curriculares alternativos e de cursos de educação e 

formação aos alunos que demonstrem dificuldades de concluir, respectivamente, o 2.º e o 3.º 

ciclo, em regime normal, e estejam em vias de abandonar os estudos; 

 Proporcionar a frequência de cursos profissionais aos alunos que manifestem pouco interesse 

em continuar os estudos após a conclusão do 3.º ciclo, ou àqueles que pretendam abandonar 

a escola no decurso da frequência sem sucesso de cursos científico-humanísticos, com o 

objectivo de os qualificar profissionalmente para a inserção na vida activa; 

 Garantir aos directores de turma e aos professores titulares de turma no 1.º ciclo efectivas 

condições de trabalho para o acompanhamento regular e sistemático da vida escolar dos 

alunos, proporcionando-lhes reais condições de integração na escola, de acompanhamento 

das actividades escolares e de obtenção de aproveitamento; 

 Reforçar as condições de trabalho dos Serviços de Psicologia e Orientação e apoiar todas as 

acções que desenvolvam no sentido da integração escolar dos alunos; 

 Sensibilizar os pais e encarregados de educação para a importância do acompanhamento 

regular e atento da vida escolar dos alunos; 

 Responsabilizar os pais e encarregados de educação dos alunos com maiores dificuldades 

de integração na vida escolar pelo percurso escolar dos seus educandos; 

 Dar continuidade ao funcionamento de tutorias, destinadas a alunos do ensino básico com 

deficiente acompanhamento familiar, com dificuldades de integração e de organização do seu 

trabalho escolar ou em risco de abandono escolar, garantindo um efectivo acompanhamento 

por parte de professores com o perfil adequado para o desempenho das funções; 

 Propor medidas que permitam adequar os graus de exigência relativa às atitudes e 

comportamentos a adoptar em sala de aula por parte dos alunos, entre os vários ciclos de 

ensino e, em particular, entre o 1.º e o 2.º ciclo; 
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 Reforçar o trabalho do Serviço de Apoio e Encaminhamento de Alunos, atribuindo estas 

funções a professores com o perfil adequado ao seu desempenho e promovendo uma 

articulação com os directores de turma e com os Serviços de Psicologia e Orientação; 

 Promover a candidatura a programas da responsabilidade do Ministério da Educação ou de 

outras entidades e estabelecer protocolos com instituições, visando a prevenção do 

abandono escolar, a promoção do sucesso educativo e da formação profissional, bem como o 

desenvolvimento e o reforço de competências pessoais e sociais; 

 Promover a mediação entre a escola e instituições especializadas em casos julgados 

necessários, nomeadamente a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e a Equipa de 

Apoio a Famílias com Menores em Risco da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

 Apoiar os alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente e procurar 

o acompanhamento psicopedagógico dos casos julgados convenientes; 

 Estudar a viabilidade de apresentação de candidatura ao Programa Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária com o objectivo de combater o insucesso escolar, o absentismo e o 

abandono. 

 

1.3. Promoção do sucesso educativo: estudo e trabalho 

 Incentivar a curiosidade e o interesse pelo saber; 

 Fomentar o gosto pela leitura e pela consulta de informação; 

 Promover o trabalho em grupo e a troca de opiniões, experiências e conhecimentos; 

 Promover o estudo e o trabalho regular; 

 Reconhecer e premiar o interesse, o esforço e o trabalho e penalizar e combater a preguiça, a 

negligência e a falta de empenhamento e de assiduidade; 

 Responsabilizar os alunos e exigir o cumprimento dos seus deveres de estudantes; 

 Promover a participação activa dos alunos nas actividades de complemento curricular; 

 Assegurar e organizar o apoio educativo a alunos com dificuldades de aprendizagem ou com 

necessidades educativas especiais; 

 Manter a atribuição de apoios educativos, segundo os critérios definidos no respectivo 

Regulamento, apenas aos alunos com assiduidade regular e visível vontade de superar as 

suas dificuldades; 

 Manter a organização de apoios à turma, no ensino básico, que contribuam para o colmatar 

de lacunas de aprendizagem e para o esclarecimento de dúvidas; 

 Manter a organização de salas de estudo, no ensino secundário, que contribuam para o 

aprofundar de conhecimentos, o esclarecimento de dúvidas e a preparação para exames; 

 Manter em funcionamento um sistema de ocupação plena dos tempos escolares dos alunos 

quando não têm aulas por faltar um professor, de forma a garantir actividades com carácter 
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significativo, que contribuam para o desenvolvimento de competências e para a 

consciencialização da escola como espaço/tempo de trabalho; 

 Incentivar a utilização regular da Biblioteca Escolar, nomeadamente no que se refere a: 

promoção da leitura e das literacias da informação; apoio ao estudo e à realização de 

trabalhos de pesquisa, no âmbito das diversas disciplinas e das áreas curriculares não 

disciplinares; apoio a projectos específicos apresentados por alunos; utilização de recursos 

de diversa natureza: documentos impressos, audiovisuais, digitais e multimédia; 

 Proporcionar aos alunos do 2.º ciclo condições de adaptação à realidade escolar na Escola 

Gil Vicente, procurando minimizar o impacto criado pela nova organização curricular, pela 

diversidade de professores responsáveis pela turma, bem como pelo novo espaço escolar; 

 Garantir a adequação dos níveis de exigência das diversas competências a adquirir pelos 

alunos ao longo dos vários ciclos de ensino, particularmente no que diz respeito às disciplinas 

de Língua Portuguesa e de Matemática na transição entre o 1.º e o 2.º ciclo do ensino básico; 

 Estimular a criação de grupos de estudo entre os alunos de um mesmo ano de escolaridade 

ou com apoio dos mais velhos aos mais novos. 

 

1.4. Prosseguimento de estudos e inserção na vida activa 

 Promover a consciencialização de que a instrução e o aumento de conhecimentos e da 

escolaridade, além de serem fundamentais para a construção de um futuro mais digno e 

melhor, são, por si só, um bem; 

 Promover o aumento das expectativas académicas dos alunos, incentivando a auto-estima, 

informando sobre percursos escolares e apoiando a tomada de decisões relativa ao 

prosseguimento de estudos; 

 Criar condições para a melhoria do serviço de orientação vocacional prestado pelo Serviço de 

Psicologia e Orientação e sensibilizar os alunos do 9.º ano para a importância do 

aconselhamento por parte daqueles serviços relativamente à sua aptidão e vocação, assim 

como para os percursos escolares e profissionais possíveis; 

 Sensibilizar os alunos que concluem cursos de educação e formação para a importância de 

prosseguirem estudos de nível secundário, informando-os das condições de acesso a cursos 

profissionais e a cursos científico-humanísticos; 

 Esclarecer sobre as condições de acesso ao Ensino Superior e as diferentes vias de 

prosseguimento de estudos e criar condições para a divulgação dos cursos através de 

sessões promovidas pelas instituições de ensino superior na Escola Gil Vicente; 

 Criar condições para que os alunos que concluem o 12.º ano e se candidatam ao ensino 

superior consigam aceder a instituições desse nível de ensino; 

 Proporcionar aos alunos dos cursos de educação e formação e profissionais uma formação 

de qualidade que lhes facilite a entrada qualificada no mercado de trabalho, após o 

cumprimento da escolaridade obrigatória ou o prosseguimento de estudos; 
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 Promover a consciencialização dos alunos que frequentam os cursos de educação e 

formação e os cursos profissionais de que uma formação escolar realizada com qualidade e 

um estágio efectuado com profissionalismo serão fundamentais para uma mais rápida 

inserção na vida activa; 

 Promover protocolos com entidades e instituições que assegurem a realização da Formação 

em Contexto de Trabalho aos alunos que concluem cursos de educação e formação e cursos 

profissionais. 

 

1.5. Educação e formação cívica e para a cidadania 

 Melhorar a participação dos alunos nos órgãos de gestão e direcção do Agrupamento, onde 

por lei têm assento; 

 Incentivar e apoiar o funcionamento de uma Associação de Estudantes activa e ligada aos 

alunos da Escola Gil Vicente; 

 Dinamizar as assembleias de delegados de turma dos diferentes ciclos de ensino, de forma a 

que seja um dos motores da participação dos alunos na vida escolar; 

 Melhorar e aprofundar o trabalho pedagógico com os alunos, em geral, e com os delegados 

de turma, de modo a que contribuam para uma maior e melhor participação na aplicação de 

medidas reguladoras de comportamentos, na gestão de conflitos de origem diversa entre 

alunos, na valorização dos diferentes saberes e culturas, na gestão e dinamização dos 

espaços e das actividades escolares; 

 Promover um trabalho pedagógico de formação cívica, sempre que possível em interligação 

com as estruturas representativas dos alunos, de modo a desenvolver valores de respeito 

pelos outros, de prática e espírito democráticos, de solidariedade, de responsabilidade, de 

respeito pelo trabalho e de participação cívica; 

 Realizar um trabalho pedagógico de formação cívica, de modo a desenvolver os valores de 

preservação ambiental, de promoção da saúde, de prevenção dos comportamentos de risco, 

de conhecimento da sexualidade humana e de respeito por ela, de segurança e de combate à 

violência; 

 Reconhecer, incentivar, destacar e valorizar os alunos cujo rendimento escolar, atitudes e 

comportamento meritório sejam dignos de servir de exemplo para os outros; 

 Promover e apoiar a organização regular de iniciativas que proporcionem a reflexão sobre os 

direitos e deveres de cidadania e a participação dos alunos em actividades e situações 

conducentes à consciencialização dos mesmos. 

 

1.6. Formação cultural e científica 

 Fomentar o gosto por uma constante actualização de conhecimentos; 



 

 
30 

 Assegurar o desenvolvimento das competências de compreensão e expressão em língua 

portuguesa e desenvolver a competência da comunicação; 

 Promover a formação de leitores reflexivos e autónomos, conscientes do papel da língua no 

acesso à informação e do seu valor no domínio da expressão estético-literária e do acesso a 

um capital cultural comum; 

 Assegurar o desenvolvimento da competência de comunicação em línguas estrangeiras, nas 

suas dimensões linguística, cultural e discursiva, como forma de acesso e de abertura ao 

mundo; 

 Proporcionar a criação de ambientes de ensino e de aprendizagem favoráveis à construção 

activa de quatro aprendizagens fundamentais para o saber: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a participar e a cooperar e aprender a ser; 

 Fornecer quadros conceptuais integradores e globalizantes que facilitem as aprendizagens 

significativas; 

 Proporcionar uma literacia científica sólida que auxilie a compreender o mundo em que 

vivemos, a identificar os seus problemas e a entender as possíveis soluções de uma forma 

fundamentada, sem procurar refúgio nas ideias feitas e nos preconceitos; 

 Desenvolver a capacidade de usar os conhecimentos como instrumento de interpretação e 

intervenção no real; 

 Desenvolver o rigor, a memória, o espírito crítico, a criatividade e as capacidades de formular 

e resolver problemas e de comunicar em diversas linguagens; 

 Promover a educação em Ciência (conceitos, leis, princípios, teorias), sobre a Ciência 

(estatuto e propósitos do conhecimento científico) e pela Ciência (dimensão formativa e 

cultural através da ciência); 

 Promover o desenvolvimento de uma cultura científica, técnica e humanística que constitua 

suporte cognitivo e metodológico tanto para o prosseguimento de estudos como para a 

inserção na vida activa; 

 Proporcionar condições de trabalho e de organização de actividades que permitam o 

complemento e a aplicação das competências e conhecimentos adquiridos; manter a 

organização das diferentes iniciativas já consolidadas, como por exemplo: visitas de estudo 

diversas, colóquios, exposições de trabalhos de alunos e outras, Jornal do Gil, Revista Babel, 

Semana das Línguas, Clube de Leitura, Feira do Gil, Centro de Estudos Lusófonos, Concurso 

Literário, Semana das Ciências. 

 

1.7. Formação artística e tecnológica 

 Desenvolver a sensibilidade estética e uma relação emotiva com a obra de arte, bem como a 

mobilização de todos os sentidos na percepção do mundo envolvente; 
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 Desenvolver a motricidade na utilização de diversas técnicas artísticas e a escolha de 

técnicas e instrumentos com intenção expressiva; 

 Valorizar a expressão espontânea e a procura de soluções originais, diversificadas e 

alternativas para os problemas; 

 Promover a identificação de características de arte de diferentes povos, culturas e épocas e a 

comparação de diferentes formas de expressão artística; 

 Incentivar a valorização do património artístico e cultural e a percepção do valor das artes nas 

várias culturas e sociedades e no quotidiano; 

 Desenvolver a compreensão da evolução das artes em consequência do avanço tecnológico; 

 Incentivar a reflexão tecnológica e uma postura ética assente num sistema de valores 

culturais e sociais, que permita compreender que o campo de conhecimentos da tecnologia 

resulta de uma dinâmica interactiva entre a técnica, a ciência, a natureza e a sociedade; 

 Promover a compreensão dos alcances sociais do desenvolvimento tecnológico e da 

produtividade do trabalho humano; 

 Incentivar a compreensão e a distinção dos efeitos benéficos e nefastos da tecnologia na 

sociedade e no meio ambiente; 

 Proporcionar um conjunto de experiências e vivências que permitam aos alunos acompanhar 

a permanente evolução tecnológica, quer profissionalmente, quer em termos pessoais e 

humanos; 

 Promover o reconhecimento de diferentes actividades profissionais, permitindo o 

desenvolvimento de aptidões para a escolha de uma carreira profissional; 

 Proporcionar condições de trabalho e de organização de actividades que permitam o 

complemento e a aplicação das competências e conhecimentos adquiridos; manter a 

organização das diferentes iniciativas já consolidadas (Teatro do Gil, apresentações musicais, 

visitas de estudo diversas, exposições de trabalhos plásticos, organização de mostras e 

pequenos apontamentos teatrais) ou em desenvolvimento, como a Orquestra do Gil. 

 

1.8. Formação física e desportiva 

 Promover a formação física e desportiva dos nossos alunos, não só através da frequência da 

disciplina de Educação Física, mas também do incentivo à prática regular e sistemática de 

actividades físicas orientadas; 

 Promover a avaliação da condição física dos alunos mediante a aplicação de testes 

específicos; 

 Promover o combate à vida sedentária e a criação de hábitos de vida saudável e activa; 

 Proporcionar a prática de um leque variado de actividades desportivas, promovendo o seu 

conhecimento como realidade cultural das sociedades modernas e permitindo uma opção 

futura de prática desportiva regular; 
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 Proporcionar condições de trabalho e de organização de actividades que possibilitem a 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos; manter a organização das diferentes 

iniciativas já consolidadas, como por exemplo: núcleos/equipas do Desporto Escolar, Corta-

Mato, Torneio de Atletismo de Pista, Jornadas concentradas por modalidade desportiva, 

Torneios Inter-Turmas, Torneios de Ténis de Mesa, Actividades de ar livre e de exploração da 

natureza, convívios desportivos, Jogos com Fronteiras. 

 

1.9. Integração dos alunos estrangeiros 

 Assegurar que todos os alunos não falantes de português como língua materna tenham, de 

acordo com a lei, o acompanhamento necessário à sua integração linguística; 

 Assegurar que se criem complementos extra-curriculares para desenvolvimento de 

competências linguísticas que abranjam, por um lado, todos aqueles para quem o legalmente 

estipulado seja manifestamente insuficiente e, por outro, todos os que, ainda não sendo 

proficientes, deixem de beneficiar dos apoios previstos na lei; 

 Promover a reflexão e a procura de soluções de acompanhamento destes alunos que 

conduzam à sua integração em todas as aulas e disciplinas, nomeadamente dos menos 

proficientes, através da elaboração de um plano anual interno que estabeleça metas e 

prioridades; 

 Criar condições para a aprendizagem da língua portuguesa em contexto escolar, produzindo 

e utilizando em todas as disciplinas e áreas curriculares não disciplinares materiais 

adequados a falantes de português como língua estrangeira; 

 Procurar soluções diferenciadas para os alunos falantes de diferentes crioulos para quem o 

português é língua segunda; 

 Procurar soluções específicas e mais eficazes de integração dos alunos cuja origem 

linguística e cultural seja marcadamente diferente da europeia; 

 Divulgar os hábitos, tradições e culturas de todos os países e nacionalidades presentes entre 

os alunos da nossa escola, promovendo não só o enriquecimento cultural de todos, mas 

também o respeito pelas diferenças e características próprias de cada cultura e de cada povo; 

 Estimular entre os alunos a criação de grupos de acompanhamento dos colegas estrangeiros, 

proporcionando-lhes uma melhor integração na vida escolar e o apoio ao estudo; 

 Criar um sistema de tutoria para outras nacionalidades com a função de integração na escola, 

mas também de contacto com instituições ou entidades que possam contribuir para essa 

integração; 

 Informar e apoiar os alunos e respectivos encarregados de educação na tomada de decisões 

a nível da orientação escolar no ensino secundário – escolha do curso e disciplinas de opção 

em função dos estudos realizados no país de origem; 
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 Procurar as soluções adequadas para os alunos estrangeiros integrados a meio do ciclo no 

ensino básico e dispensados da frequência da segunda língua estrangeira por solicitação dos 

respectivos encarregados de educação. 

 

1.10. Integração dos alunos com necessidades educativas especiais 

 Garantir uma escola democrática e inclusiva e promover os princípios da igualdade de 

oportunidades no acesso e no sucesso educativo, da justiça e da solidariedade social, da não 

discriminação e do combate à exclusão social; 

 Garantir uma referenciação atempada dos alunos com necessidades educativas especiais e 

assegurar que este processo tenha início através de uma primeira sinalização, realizada por 

qualquer elemento da comunidade escolar que contacte de perto com a criança ou jovem 

(familiar, professor, funcionário); 

 Garantir a confidencialidade da informação constante nos processos dos alunos com 

necessidades educativas especiais; 

 Promover a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada inserção 

na vida profissional das crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais; 

 Promover a formação dos docentes e assegurar a adaptação de estratégias, recursos, conteúdos, 

processos, procedimentos e instrumentos, bem como a utilização de tecnologias de apoio; 

 Promover e assegurar a participação dos pais e encarregados de educação nas decisões que 

dizem respeito ao processo educativo dos seus educandos; 

 Garantir o apoio especializado, visando dar resposta às necessidades educativas dos alunos 

com necessidades educativas especiais de carácter permanente; 

 Promover a articulação e criar protocolos com outras entidades que intervenham no apoio às 

crianças ou jovens com necessidades educativas especiais, nomeadamente nas áreas da 

saúde e da integração escolar e profissional; 

 Assegurar condições de mobilidade nos diversos espaços das escolas. 

 

 
2. ESCOLAS COM UM ENSINO DE QUALIDADE 

Por escolas com um ensino de qualidade, considera-se as que são servidas por professores 

competentes e actualizados que trabalham de forma coordenada, promovendo a confluência de 

ideias e esforços; as que promovem a formação contínua do seu quadro de professores; as que 

procuram equipar-se o melhor possível e sabem rentabilizar os equipamentos de que são dotadas. 

 

Assim, define-se como prioritário no âmbito de: 
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2.1. Competências dos professores 

 Revelar espírito de abertura e curiosidade pelo saber e procurar actualizar-se 

permanentemente do ponto de vista científico, pedagógico e didáctico, assim como do ponto 

de vista da utilização das novas tecnologias de informação e comunicação; 

 Planificar com rigor o trabalho a desenvolver, propondo e seleccionando as estratégias 

pedagógicas e actividades mais adequadas aos objectivos a atingir e à situação concreta de 

sala de aula; 

 Definir com rigor os critérios de avaliação em cada Grupo/Departamento e criar instrumentos 

de avaliação diversificados e adequados às práticas lectivas; 

 Definir e tornar claras as estratégias pedagógicas e proceder de igual forma com os critérios 

de avaliação definidos para todos os intervenientes no processo educativo; 

 Cumprir os objectivos e conteúdos programáticos definidos a nível nacional e adequá-los, 

sempre que necessário, ao contexto do grupo/turma; 

 Definir com rigor e exigir o cumprimento das regras de funcionamento estabelecidas para 

cada disciplina/turma/sala de aula; 

 Fazer cumprir as regras de disciplina e correcção de atitudes na sala de aula e no espaço da 

escola; 

 Garantir que o espaço da aula seja um espaço de trabalho, sem intervalos não previstos, sem 

saídas injustificadas, sem interrupções prematuras; 

 Controlar o cumprimento das tarefas e exercícios solicitados; 

 Cumprir com rigor as funções da direcção de turma e as que lhe são correspondentes no 1.º 

ciclo do ensino básico: promover a definição e uniformização de regras de funcionamento; 

acompanhar e controlar o rendimento escolar; controlar a assiduidade e a disciplina; não 

facilitar o absentismo e o incumprimento de obrigações; promover o envolvimento e a 

responsabilização dos encarregados de educação nos resultados escolares dos alunos; 

 Colaborar nas actividades realizadas no âmbito do Plano Anual de Actividades do 

Agrupamento, nomeadamente nas do seu Grupo/Departamento, e em quaisquer outras 

acções que visem enriquecer o quotidiano escolar dos alunos. 

 

2.2. Coordenação e organização dos docentes 

 Atribuir as direcções de turma preferencialmente a professores do quadro e promover, na 

medida do possível, o acompanhamento de uma mesma turma durante cada ciclo, por parte 

de um dado director de turma; 

 Definir com rigor as funções dos directores de turma e as funções dos professores titulares da 

turma no 1.º ciclo do ensino básico assimiláveis às funções de director de turma, 

uniformizando critérios de actuação e normas de procedimento; 
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 Aferir, em Conselho de Turma ou em Conselho de Docentes, estratégias de intervenção que 

contribuam para melhorar o comportamento e aproveitamento dos alunos; 

 Promover a continuidade pedagógica na distribuição de serviço, valorizando-a em detrimento 

de outros critérios que não tenham em conta a vertente pedagógica; 

 Promover a disponibilidade de cooperação, a partilha de experiências e a troca de materiais a 

fim de melhorar a prática pedagógica; 

 Definir, explicitar e garantir a aplicabilidade das estratégias e dos critérios de avaliação em 

cada ano de escolaridade (no 1.º ciclo do ensino básico) ou disciplina/área curricular não 

disciplinar (no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário); 

 Promover o trabalho em equipa na planificação das actividades a fim de aferir práticas e 

estratégias pedagógicas; 

 Envolver todos os professores na elaboração e execução do plano anual de actividades; 

 Analisar resultados sobre rendimento escolar, extrair conclusões e pôr em prática medidas 

que visem a sua melhoria; 

 Promover um trabalho articulado a nível da definição de objectivos de aprendizagem e 

competências a exigir aos alunos dos vários ciclos de ensino representados no Agrupamento, 

nomeadamente no que diz respeito à articulação entre o 1.º e o 2.º ciclo do ensino básico; 

 Promover uma permanente auto-avaliação das actividades realizadas e das práticas 

desenvolvidas. 

 

2.3. Formação permanente 

 Estabelecer parcerias com instituições de ensino superior que visem a manutenção da 

formação inicial de professores na Escola Gil Vicente; 

 Promover a auto-formação, o debate e a troca de experiências entre docentes; criar 

condições para a realização de sessões de trabalho/formação/reflexão sobre temas 

considerados essenciais para a melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens; 

 Manter uma colaboração activa com centros de formação de professores, nomeadamente 

aquele em que o Agrupamento se insere, participando nas suas actividades e tentando que o 

maior número possível de cursos de formação sobre temas considerados pertinentes se 

realize nas nossas escolas, recorrendo, sempre que possível, aos recursos humanos do 

próprio Agrupamento; 

 Proporcionar formação adequada aos professores do Agrupamento. Para além da formação 

nas áreas científico-didácticas específicas dos vários grupos de docência, bem como da 

formação apropriada aos professores do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário 

para leccionação de turmas no 2.º ciclo do ensino básico, consideram-se prioritárias as 

seguintes áreas de formação: 
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a) Área de trabalho com alunos, incidindo nomeadamente sobre: gestão de conflitos dentro e 

fora da sala de aula; bullying; integração de alunos estrangeiros (sobretudo os não falantes de 

Português); integração de alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3 de 2008; formação de 

adultos; expressão dramática e plástica na sala de aula (esta apenas para professores do 1.º 

ciclo do ensino básico e educadores de infância); 

b) Área de formação cívica, incidindo nomeadamente sobre: educação para a saúde; 

educação para a cidadania; 

c) Área das TIC, incidindo nomeadamente sobre: quadros interactivos; e.learning; aplicações 

informáticas; 

d) Área de funções específicas, incidindo nomeadamente sobre: trabalho laboratorial; trabalho 

em arquivos; trabalho enquanto professor bibliotecário; trabalho na área da museologia; 

higiene, saúde e segurança no trabalho; 

 Divulgar e incentivar a participação de professores do Agrupamento noutras acções de 

formação enriquecedoras da sua prática lectiva. 

 

2.4. Utilização racional dos equipamentos educativos e didácticos 

 Ter como uma das prioridades da gestão financeira do Agrupamento a manutenção e 

actualização dos equipamentos educativos existentes; 

 Manter em boas condições de utilização e segurança os equipamentos educativos, didácticos 

e as instalações existentes e responsabilizar os utilizadores pelo seu uso; 

 Manter actualizados os regulamentos de utilização dos diversos equipamentos educativos e 

instalações e divulgá-los junto dos seus utilizadores; 

 Fomentar uma boa interligação entre o trabalho desenvolvido pelos docentes nas aulas e os 

recursos documentais, bibliográficos e outros existentes na Biblioteca Escolar; 

 Promover uma articulação constante entre a Biblioteca Escolar, por um lado, e os 

Departamentos Curriculares, por outro, no sentido de apoiar o trabalho desenvolvido pelos 

docentes nas aulas, dar resposta às exigências curriculares, à preparação de documentação 

para as aulas, à preparação de actividades experimentais, de leitura e de pesquisa; 

 Dinamizar a Biblioteca Escolar de modo a responder às diversas solicitações dos alunos, no 

sentido de melhorar a difusão do saber, favorecer a educação e a preservação de valores 

humanísticos e culturais e a preparação para a vida activa; 

 Criar condições para que a Biblioteca Escolar se assuma como o pólo fundamental da 

dinamização cultural do Agrupamento, concebendo e acompanhando projectos e gerindo os 

espaços destinados à divulgação de trabalhos decorrentes do Plano Anual de Actividades ou a 

outros eventos de interesse da escola. 
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3. ESCOLAS DIGNAS, FUNCIONAIS E SEGURAS 

Por escolas dignas, funcionais e seguras considera-se as que proporcionem à sua comunidade boas 

condições de trabalho, estudo e convívio; escolas que se caracterizem pelo regular e eficaz 

funcionamento dos serviços prestados; escolas com espaços físicos preservados, agradáveis, limpos 

e higiénicos; escolas onde todos se sintam em segurança e com confiança no dia-a-dia. 

 

Assim, define-se como prioritário no âmbito de: 

 

3.1. Relações entre os membros da comunidade escolar 

 Velar por um relacionamento entre todos os membros da comunidade escolar pautado pela 

disciplina, pelo respeito mútuo e pela correcção de atitudes; 

 Valorizar e incentivar uma postura permanente de honestidade, seriedade e frontalidade; 

 Criar condições para que cada um conheça, respeite e cumpra o seu papel e a sua função, 

assim como conheça e respeite as funções dos outros membros da comunidade; 

 Promover a confiança não só nos órgãos institucionais do Agrupamento, mas também nas 

pessoas e nas suas atitudes, decisões e palavra; 

 Respeitar a história das diferentes escolas do Agrupamento, nomeadamente da sua escola-

sede, e valorizar o seu legado de tolerância, solidariedade, liberdade, responsabilidade, 

direito à diferença e às diferenças de opinião. 

 

3.2. Questões funcionais 

 Zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais de todos os trabalhadores (pessoal docente e 

não docente) e promover o brio profissional: assiduidade, pontualidade, cumprimento de 

tarefas, disponibilidade, empenhamento; 

 Apoiar o cumprimento de tarefas, responsabilizar pela sua execução e clarificar os critérios de 

avaliação do trabalho; 

 Valorizar as funções do pessoal não docente, como garantes de um funcionamento diário 

eficaz de todos os sectores das escolas do Agrupamento; 

 Reconhecer e responsabilizar as coordenadoras do pessoal não docente; 

 Garantir a participação de todos os trabalhadores (pessoal docente e não docente) na vida 

democrática das escolas e do Agrupamento, de acordo com os seus deveres e direitos; 

 Promover o diálogo entre todos os trabalhadores (pessoal docente e não docente) e a 

direcção do Agrupamento; 

 Promover o diálogo entre todos os trabalhadores (pessoal docente e não docente) e as 

Coordenadoras de escolas e entre aquelas e a direcção do Agrupamento; 

 Encontrar as melhores soluções e zelar pelo cumprimento das rotinas diárias das escolas: 

controlo de entradas e circulação no recinto das escolas, apoio e vigilância nos corredores e 

pátios, abertura e circulação de livros de ponto, limpeza e manutenção das salas de aula e 
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espaços diversos, prontidão na tomada de medidas face a imprevistos e anomalias, registo 

de faltas dos docentes, apoio aos professores na disponibilização dos meios audiovisuais e 

de outros equipamentos e materiais necessários, etc.; e, especificamente nas escolas do 1.º 

CEB e nos jardins-de-infância, vigilância dos recreios, acompanhamento de visitas de estudo, 

preparação da distribuição do “leite escolar” e dos lanches, auxílio às crianças mais pequenas 

na sua higiene pessoal. 

 

3.3. Qualidade dos serviços prestados 

 Incentivar e promover a formação contínua do pessoal assistente operacional ou a exercer 

essas funções, em áreas consideradas essenciais para a melhoria das escolas e dos 

serviços: acompanhamento e integração dos alunos; actuação face à indisciplina e à 

incorrecção de atitudes; prestação de primeiros socorros; atendimento ao público em geral e 

aos encarregados de educação em particular; utilização dos equipamentos audiovisuais e 

informáticos; segurança; 

 Promover a formação do pessoal assistente operacional que exerce funções em áreas 

específicas de actividade: Biblioteca Escolar, reprografia e laboratórios, nomeadamente; 

 Incentivar e promover a formação contínua do pessoal assistente técnico ou a exercer essas 

funções, em áreas consideradas essenciais para a melhoria das escolas e dos serviços: 

actualização constante sobre a legislação publicada continuamente, designadamente a que 

se refere à educação e ensino, às questões laborais e da função pública e à contabilidade 

pública; utilização dos equipamentos informáticos; atendimento ao público em geral, e aos 

alunos, em particular; segurança; 

 Garantir que a Biblioteca Escolar funcione em horário compatível com os horários lectivos das 

diferentes ofertas formativas existentes no Agrupamento, nomeadamente na escola-sede; 

 Garantir que os serviços administrativos tenham um horário de funcionamento que sirva não 

só os alunos do ensino diurno, mas também os do ensino nocturno (formação de adultos); 

 Garantir que o Serviço de Acção Social Escolar (SASE) assegure com eficácia os apoios 

previstos na lei e alargar, em função da disponibilidade financeira do Agrupamento, esses 

apoios a outras áreas, nomeadamente subsidiando pequenos-almoços e lanches e 

organizando um sistema anual de empréstimo/venda de livros de estudo usados; 

 Manter um Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e um Serviço de Educação Especial 

(SEE) eficazes e adequados à população escolar que frequenta as diferentes escolas do 

Agrupamento; 

 Zelar pelo bom funcionamento do Refeitório e do Bufete de Alunos, na escola-sede, quanto à 

qualidade e equilíbrio da alimentação fornecida, à funcionalidade das instalações e dos 

equipamentos e à adequação dos horários; 

 Garantir um horário de funcionamento do Bufete de Alunos que sirva não só os alunos do 

ensino diurno, mas também os do ensino nocturno (formação de adultos); 
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 Tomar as medidas necessárias para que sejam servidos almoços em todas as escolas do 1.º 

CEB e nos Jardins-de-Infância, com garantia da qualidade e do equilíbrio da alimentação 

fornecida em todas as refeições (almoços e lanches); 

 Assegurar o funcionamento de um Bar da Sala de Professores da Escola Gil Vicente; 

 Promover, em conjunto com os serviços competentes da Câmara Municipal de Lisboa, a 

requalificação dos equipamentos informáticos e de reprografia nas escolas do 1.º CEB, 

claramente desajustados das necessidades; 

 Garantir que os Serviços Administrativos se mantenham organizados e actualizados, 

devidamente informados e capazes de informar e esclarecer com correcção e rapidez, com 

uma boa qualidade de atendimento ao público e boa capacidade de resposta às 

necessidades diárias; 

 Avaliar regularmente a qualidade dos diversos serviços prestados, reflectir e actuar em 

conformidade, tomando medidas que permitam a agilização dos serviços, de forma a permitir 

um maior grau de eficácia. 

 

3.4. Questões de higiene, limpeza e conservação 

 Promover a sensibilização da comunidade escolar para a necessidade de manter a limpeza 

dos espaços e adoptar uma postura individual e colectiva consentânea com uma vida 

saudável, higiénica e respeitadora do ambiente; 

 Exercer pressão junto da empresa Parque Escolar EPE e da DRELVT no sentido de 

alterarem o que, nas obras realizadas, contribuiu para que o edifício da Escola Gil Vicente 

tenha um aspecto de degradação e sujidade permanentes: má qualidade dos pavimentos de 

corredores, átrios, escadas, refeitório, biblioteca e salas de aula; grandes zonas envidraçadas 

(algumas sem acesso para limpeza); paredes brancas e sem qualquer protecção; “molduras” 

de madeira ao longo dos corredores; configuração das janelas; 

 Procurar garantir um constante e elevado nível de limpeza de todos os espaços cobertos da 

Escola Gil Vicente, através da contratação de uma empresa especializada e da supervisão 

permanente do trabalho realizado; 

 Assegurar a manutenção diária da limpeza e higiene dos espaços escolares através da 

intervenção oportuna e eficaz dos assistentes operacionais das escolas; 

 Procurar soluções adequadas e os meios necessários para que o espaço de ar livre da 

Escola Gil Vicente recupere e mantenha as suas agradáveis características de espaço verde 

de lazer, recreação e descanso, em boas condições de higiene e limpeza; 

 Garantir um bom nível de vigilância com o objectivo de detectar qualquer necessidade de 

intervenção imediata no sentido da conservação e manutenção de equipamentos, bens e 

espaços das diferentes escolas. 
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3.5. Reabilitação e qualificação do património 

 Acompanhar o projecto da Câmara Municipal de Lisboa sobre a instalação, no Convento do 

Desagravo, de todas as escolas básicas do 1º ciclo, com excepção da EB1 do Castelo; 

 Sensibilizar a Câmara Municipal de Lisboa para a necessidade de se proceder a obras de 

requalificação na EB1 do Castelo; 

 Exercer pressão junto da empresa Parque Escolar EPE e da DRELVT no sentido de 

alterarem o que, nas obras realizadas na Escola Gil Vicente, ou não foi bem executado, 

provocando permanentes problemas de funcionamento (entupimento de esgotos, entrada de 

águas pluviais, deficiente ventilação, empenamento de portas, etc.), ou resultou de má 

escolha dos materiais e equipamentos utilizados (estores, torneiras e lavatórios, quadros, 

etc.); 

 Sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de preservação e respeito pelo 

património e por todos os equipamentos; 

 Reactivar o funcionamento do Núcleo Museológico, de modo a continuar a preservação, 

recuperação e divulgação do acervo histórico e documental. 

 

3.6. Questões de segurança 

 Melhorar o sistema de vigilância de pátios e outras áreas do recinto escolar durante as 

actividades lectivas, na Escola Gil Vicente; 

 Exigir o cumprimento das obrigações da Câmara Municipal de Lisboa relativamente ao 

controlo de entradas e saídas em todas as Escolas do 1.º CEB, através da colocação de 

porteiros; 

 Promover a colaboração com as autoridades policiais, nomeadamente com a Escola Segura, 

no sentido de garantir a segurança de todos os utentes da Escola Gil Vicente (particularmente 

alunos, professores, funcionários e encarregados de educação e familiares) nas imediações 

da escola, com destaque para a Rua da Verónica e para os dois portões de acesso à escola; 

 Manter actualizados (na escola-sede) e instalar (nas restantes escolas) equipamentos contra 

incêndios, de sinalização interna de segurança e de iluminação de emergência; 

 Criar ou actualizar os Planos de Emergência e Evacuação em todas as escolas e desenvolver 

uma atitude e uma cultura de segurança e protecção civil, nomeadamente através da 

realização periódica de exercícios de evacuação, organizados com a colaboração da 

Protecção Civil; 

 Cuidar da estabilidade e qualidade dos equipamentos desportivos; 

 Sinalizar os obstáculos e barreiras arquitectónicas existentes nas diferentes escolas; 

 Manter actualizados os regulamentos de utilização das diversas instalações e equipamentos 

que são disponibilizados para utilizadores externos; 

 Garantir o funcionamento de um sistema electrónico de vigilância e alarme contra roubo e 

intrusão, na Escola Gil Vicente. 
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4. ESCOLAS INSERIDAS NA COMUNIDADE 

Por escolas inseridas na comunidade considera-se as que entendem que a sua tarefa não se esgota 

dentro das suas paredes, mas antes se deve afirmar como uma força viva com responsabilidades no 

desenvolvimento das comunidades em que se inserem. Deste modo, tem-se procurado perspectivar 

e estabelecer ligações com instituições/entidades do meio, reconhecendo a importância de uma 

cooperação com interesse mútuo, quer na área da utilização de equipamentos e instalações 

desportivas, quer na área da segurança de pessoas e instalações, na área pedagógica e científica, 

do lazer e da formação cultural, artística e profissional. 

Assume particular importância a relação com os pais e encarregados de educação considerados não 

só como os elementos da comunidade envolvente mais interessados numa escola pública de 

qualidade, mas também e principalmente, como elementos da própria comunidade escolar, nela 

devendo participar enquanto primeiros responsáveis pela formação e educação das crianças e dos 

jovens. Por essa mesma razão, os pais e encarregados de educação participam na vida escolar a 

quatro níveis: ao nível dos órgãos de administração e gestão, ao nível da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, ao nível de cada turma, por intermédio dos Representantes dos 

Encarregados de Educação da Turma, e a nível individual. 

 

Assim, define-se como prioritário no âmbito de: 

 

4.1. Relações com os pais e encarregados de educação 

 Solicitar e incentivar o acompanhamento do percurso e da vida escolar dos respectivos 

educandos, valorizando o papel da escola, da formação, da educação e da cultura na 

construção de um futuro individual e profissional melhor, mais justo e equitativo; 

 Sensibilizar para a participação no processo educativo dos alunos, colaborando na aquisição 

de princípios básicos de cidadania, nomeadamente responsabilidade, disciplina, 

solidariedade, respeito por si, pelos outros, pelo património, pelas instituições e pelo 

ambiente, assim como promovendo e valorizando a aquisição de hábitos de vida saudável e 

de uma cultura de higiene e segurança; 

 Fomentar os contactos regulares e sistemáticos com os educadores (no pré-escolar), com os 

professores titulares de turma (no 1.º ciclo) e com os directores de turma (nos 2.º e 3.º ciclos 

e no ensino secundário) como forma de permanente ligação à escola e de conhecimento 

efectivo da situação escolar dos seus educandos, colaborando no sucesso educativo dos 

mesmos; 

 Garantir o cumprimento da Lei e do Regulamento Interno do Agrupamento, incentivando a 

eleição e participação efectiva dos pais e encarregados de educação em todas as estruturas 

de representação previstas: ao nível de cada turma, por intermédio dos Representantes dos 

Encarregados de Educação da Turma; ao nível dos órgãos de administração e gestão do 
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Agrupamento, por intermédio dos seus representantes no Conselho Geral e no Conselho 

Pedagógico; 

 Apoiar o funcionamento de uma Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento, com um papel fundamental na construção de escolas públicas de qualidade, 

atentas à realidade que as condiciona e define, capazes de responder eficazmente às 

necessidades de formação e educação dos seus alunos; 

 Apoiar e facultar condições de trabalho (sala, material informático e de escritório, contactos 

com a generalidade dos encarregados de educação) à Comissão Instaladora e à futura 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento e a todas as suas 

delegações criadas ao nível de escola; 

 Estabelecer contactos regulares com a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

com vista ao envolvimento dos encarregados de educação no acompanhamento da vida 

escolar dos seus educandos e à obtenção do seu contributo para a melhoria das condições 

de trabalho e convívio na escola; 

 Promover a participação activa dos pais e encarregados de educação na vida de cada escola 

e do Agrupamento, propondo novas medidas, acções e projectos a desenvolver e 

apresentando críticas e sugestões quanto à sua organização e funcionamento; 

 Criar mecanismos de confiança entre cada escola e o Agrupamento, por um lado, e os 

encarregados de educação, por outro. 

 

4.2. Relações com a comunidade envolvente 

 Manter a oferta formativa para a população adulta, consolidando o funcionamento do Centro 

Novas Oportunidades e das suas áreas de intervenção: Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências para o Ensino Básico e para o Ensino Secundário; Cursos de 

Educação e Formação de Adultos; Formações Modulares do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário; 

 Manter o funcionamento do Curso Extra-Escolar para Falantes de Outras Línguas – 

Português para Todos, destinado à população imigrante que pouco ou nada domina a língua 

portuguesa; 

 Alargar e diversificar, à medida das possibilidades da Escola Gil Vicente, o tipo de formação 

de adultos a oferecer, estudando-se a viabilidade da criação de cursos que permitam a 

obtenção de dupla certificação (escolar e profissional); 

 Realizar protocolos com instituições e empresas diversas da área, no sentido de proporcionar 

aos seus trabalhadores (adultos) a frequência da oferta formativa organizada e disponibilizada 

pela Escola Gil Vicente, através do seu Centro Novas Oportunidades; 

 Realizar protocolos com instituições e empresas da área, com vista à oferta de estágios 

profissionais para os alunos dos cursos de educação e formação e dos cursos profissionais do 

ensino secundário; 
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 Angariar apoios e estabelecer contactos regulares, parcerias e protocolos de cooperação, 

entre outros, com as seguintes entidades: Juntas de Freguesia, Câmara Municipal, Centros de 

Emprego e Formação Profissional, Centros de Saúde, Clubes e Colectividades, Escolas, 

comércio e serviços da zona e Bibliotecas Municipais; 

 Divulgar a oferta educativa e as actividades realizadas nas escolas do Agrupamento, através 

da sua publicitação na página da internet, da criação e distribuição de folhetos informativos e 

da realização de acções dirigidas à população em idade escolar; 

 Promover a participação da população envolvente, nomeadamente dos familiares dos alunos, 

nas actividades organizadas regularmente pelas diferentes escolas do Agrupamento: 

apresentação de trabalhos dos alunos, comemorações de efemérides, festas de final de 

período ou de ano lectivo, actuações do Teatro do Gil, da Orquestra do Gil, ou dos alunos dos 

Cursos Profissionais de Artes do Espectáculo e de Animador Sociocultural, Feira do Gil, 

cerimónias de entrega de diplomas do TOP GIL ou de concursos, colóquios, exposições, 

espectáculos musicais, ciclos de cinema, actividades desportivas, etc.; 

 Manter e alargar a cooperação com a Liga dos Antigos Alunos do Liceu Gil Vicente, apoiando 

as suas actividades, acordando formas de ajuda à escola e promovendo a progressiva 

integração na Liga dos Antigos Alunos dos jovens que terminam a sua escolaridade na Escola 

Gil Vicente; 

 Colaborar com os Clubes e Colectividades Desportivas e Recreativas da comunidade, 

contribuindo para a prática de actividades físicas e para a formação desportiva da população 

através da disponibilização dos espaços e equipamentos desportivos da Escola Gil Vicente, 

em horário pós-laboral; 

 Procurar apoios diversificados junto de entidades e instituições que, ao abrigo da Lei do 

Mecenato, contribuam para a melhoria da qualidade das escolas do Agrupamento e das suas 

actividades e serviços; 

 Conceber e organizar, em conjunto com as Juntas de Freguesia, actividades realizadas pelos 

alunos das escolas do Agrupamento e dirigidas às populações das freguesias limítrofes, com o 

objectivo de solicitar a sua colaboração na defesa de princípios básicos de cidadania, 

nomeadamente respeito por si, pelos outros, pelo património, pelas instituições e pelo 

ambiente, assim como de promover e valorizar a aquisição de hábitos de vida saudável e de 

uma cultura de higiene e segurança; 

 Conceber e organizar actividades que visem promover nos alunos das escolas do 

Agrupamento a curiosidade sobre a história e o património da cidade de Lisboa e do país, o 

alargamento do seu horizonte cultural e o conhecimento concreto das instituições e 

equipamentos culturais existentes (nomeadamente museus e monumentos nacionais). 
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III. AVALIAÇÃO INTERNA 

A Avaliação Interna constitui-se como um meio fundamental para a planificação e para a melhoria da 

acção estratégica e dos resultados pretendidos numa instituição. É, pois, fundamental que a 

constituição da Equipa de Avaliação Interna seja representativa do Agrupamento, competindo-lhe a 

promoção de uma cultura de auto-avaliação, numa perspectiva formativa, integrada e de melhoria 

contínua. A esta equipa (cujos membros deverão usufruir de formação específica) cabe desenvolver 

um modelo de auto-avaliação funcional que envolva todos os membros da comunidade educativa 

nos processos de auscultação e na formulação de sugestões de melhoria, sistematizar e divulgar os 

resultados obtidos, definindo prioridades de intervenção e formulando recomendações, bem como 

incorporar os resultados obtidos com a aplicação dos modelos de auto-avaliação específicos da 

Biblioteca Escolar e do Centro Novas Oportunidades. 

 

 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

O presente Projecto Educativo entra em vigor no momento da sua aprovação, em reunião do 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Gil Vicente, e deverá ser obrigatoriamente avaliado 

quanto ao grau de concretização dos seus objectivos passados três anos. Anualmente e sempre que 

as condições assim o exigirem, deverá proceder-se à avaliação do trabalho desenvolvido no sentido 

do cumprimento e da concretização dos objectivos traçados. 

Compete ao Conselho Geral, nos termos da alínea c), do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22 de Abril, acompanhar e avaliar a execução do Projecto Educativo, ouvida a comunidade educativa 

e os restantes órgãos de administração e gestão: Conselho Pedagógico e Director e respectiva 

equipa de direcção. 

Compete ao Conselho Pedagógico, nos termos da alínea a), do artigo 33.º, do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de Abril, proceder à revisão e actualização do Projecto Educativo, considerando os 

resultados do trabalho de acompanhamento e avaliação do mesmo. 
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INTRODUÇÃO 

Tendo em conta o Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, sobre a adequação do currículo 

nacional ao contexto de cada escola, no quadro do desenvolvimento da autonomia das escolas, foi 

elaborado o Projecto Curricular do Agrupamento de Escolas Gil Vicente. 

Este projecto baseia-se nos princípios gerais consignados no Projecto Educativo e no Regulamento 

Interno do Agrupamento. 

É composto por quatro pontos: Introdução; Formação, Estudo e Trabalho; Ensino de Qualidade; 

Avaliação do Projecto Curricular. 
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FORMAÇÃO, ESTUDO E TRABALHO 

 

1. Oferta curricular 

1.1 Garantir que o Agrupamento tenha como oferta curricular: 

A. Ensino Básico 

a) Pré-escolar – 2 grupos; 

b) 1º Ciclo – 27 a 30 turmas; 

c) 2º Ciclo – 12 a 14 turmas;  

d) 3º Ciclo – 16 a 18 turmas (opções de educação artística para o 3º ciclo do ensino 

básico: disciplinas de Oficina de Teatro, Oficina de Expressão Plástica e Música); 

e)  Cursos de Educação e Formação para jovens (CEF): - duas turmas, uma de 

iniciação e outra de continuação, dos cursos de Práticas Técnico-Comerciais e de 

Operador de Informática. 

B. Ensino Secundário 

a) Cursos Científico-Humanísticos: abertura anual, no 10º ano, de duas turmas de 

Ciências e Tecnologias e de uma turma de Línguas e Humanidades; 

b) Garantir que o leque de disciplinas de opção da componente de formação 

específica dos Cursos Científico-Humanísticos seja relevante para o 

prosseguimento de estudos dos alunos. 

c) Cursos Profissionais: abertura anual, no 10º ano, de duas a três turmas de entre as 

seguintes hipóteses: Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Artes do 

Espectáculo – Interpretação, Animador Sociocultural e/ou um curso da área de 

Comércio ou da área Gestão e Administração.  

C. Formação de adultos 

a) Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA): duas turmas – uma de percurso 

A (continuação) e outra de percurso a considerar em função das necessidades 

formativas.  

b) Formações modulares: oferta destinada a suprir necessidades do CNO e 

continuação da  parceria com o Centro Hospitalar de Lisboa Central. 

c) Analisar a viabilidade da abertura de um curso de educação e formação de adultos 

de dupla certificação. 

1.2 Elaborar uma proposta de oferta de percurso alternativo destinado a alunos do 2º ciclo, com 

insucesso repetido e/ou em situação de abandono, tendo em vista a apresentação de uma 

candidatura. 
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2. Áreas curriculares não disciplinares 

2.1 Atribuir, no 3º ciclo do ensino básico, o Estudo Acompanhado à disciplina de 

Língua Portuguesa, para reforço das aprendizagens. 

2.2 Atribuir, no 7º e 9º ano, a Área de Projecto à disciplina de Matemática, para reforço 

das aprendizagens. 

2.3 Atribuir, no 2º e 3º ciclo, a Formação Cívica ao director de cada uma das turmas, 

ficando a coordenação desta área sob a responsabilidade do Coordenador de Ciclo. 

2.4 Atribuir, no 2º ciclo do ensino básico, a responsabilidade do Estudo Acompanhado 

e da Área de Projecto a um par pedagógico constituído por professores com 

formação científica distinta. 

2.5 Realizar reuniões regulares entre os coordenadores das áreas curriculares não 

disciplinares e as respectivas equipas educativas, para planificação e coordenação 

do trabalho a desenvolver. 

 

3. Cursos de educação e formação e cursos profissionais 

3.1 Realizar reuniões periódicas entre o coordenador e os directores de curso, com 

vista à uniformização de procedimentos nas reuniões das equipas pedagógicas. 

3.2 Realizar reuniões das equipas pedagógicas para: planeamento e calendarização das 

actividades, verificação do cumprimento do plano curricular, da assiduidade, da 

disciplina e do rendimento escolar, definição de medidas de compensação de horas 

de formação/assistidas e planeamento da formação em contexto de trabalho, 

concepção de materiais didácticos, visando colmatar a inexistência ou deficiência 

de manuais escolares em algumas disciplinas. 

3.3 Adaptar as cargas horárias dos cursos de educação e formação e dos cursos 

profissionais de modo a permitir a realização da Formação em Contexto de 

Trabalho (estágios) e das Provas de Aptidão Final e de Aptidão Profissional, 

respectivamente. 

 

4. Projecto Curricular de Turma 

4.1 Elaborar os Projectos Curriculares de Turma/Grupo, no âmbito das competências 

dos Conselhos de Turma ou dos Conselhos de Docentes, enquanto instrumento de 

adequação do currículo às especificidades das diferentes turmas (ensino básico). 

4.2 Garantir que os Projectos Curriculares de Turma contribuam para: 

a) A promoção do sucesso educativo; 

b) A educação e formação cívica e para a cidadania; 
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c) A formação cultural e científica; 

d) Prevenção e combate ao abandono escolar; 

e) Integração dos alunos estrangeiros. 

 

5. Avaliação 

5.1 A avaliação dos alunos do ensino básico e secundário incide sobre as 

aprendizagens e competências definidas no currículo nacional, explicitadas nos 

objectivos gerais e específicos das áreas curriculares e das diferentes disciplinas. 

5.2 O Regulamento Interno define com clareza e de forma exaustiva os aspectos da 

avaliação a seguir referidos, constituindo-se como documento orientador do 

Agrupamento: 

a) Objecto; 

b) Princípios orientadores; 

c) Finalidades, objectivos e critérios de avaliação;  

d) Modalidades de avaliação;  

e) Instrumentos de avaliação; 

f) Expressão da avaliação; 

g) Especificidades da avaliação no 2º e 3º ciclo do ensino básico; 

h) Especificidades da avaliação nos cursos de educação e formação de jovens; 

i) Especificidades da avaliação nos cursos científico-humanísticos do ensino 

secundário; 

j) Especificidades da avaliação nos cursos profissionais do ensino secundário. 

 

6. Actividades de enriquecimento e complemento curricular  

6.1 Organizar, em articulação com as Juntas de Freguesia, as actividades de 

enriquecimento curricular para os alunos do 1º ciclo do ensino básico. 

6.2 Organizar e dinamizar actividades e projectos de enriquecimento e complemento 

curricular, enquanto estratégia de motivação e/ou extensão das actividades 

curriculares/escolares que visem a formação cultural, científica, artística, 

tecnológica, física e desportiva dos alunos. 

6.3 Organizar e dinamizar visitas de estudo, enquanto estratégia de motivação e/ou 

extensão das actividades curriculares/escolares dos alunos. 

 

7. Plano de Acção da Matemática 

7.1 Aplicar os novos programas de Matemática. 
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7.2 Conceber e elaborar materiais pedagógicos para a disciplina de Matemática, de 

modo a suprir a inexistência de manuais escolares, em virtude da aplicação do novo 

programa da disciplina. 

7.3 Aplicar as 12 horas do crédito horário atribuído ao Plano de Acção da Matemática 

(PAM) para a realização de parcerias pedagógicas em sala de aula. 

7.4 Manter o reforço da carga horária anual na disciplina de Matemática no 5º e 6º ano 

de escolaridade (1 segmento lectivo semanal). 

7.5 Aplicar o Plano de Acção da Matemática que pretende estabelecer dinâmicas de 

trabalho colaborativo entre todos os professores do Agrupamento, promovendo a 

autoformação, a troca de experiências entre os docentes, o debate e a reflexão sobre 

temas essenciais para a melhoria da qualidade de ensino e das aprendizagens da 

Matemática, em articulação vertical com as escolas do 1º ciclo e a escola-sede. 

 

8. Apoios Educativos e Salas de Estudo 

8.1 Atribuir apoios educativos no ensino básico prioritariamente aos alunos com 

necessidades educativas de carácter permanente e aos que têm planos de 

acompanhamento e/ou planos de recuperação. 

8.2 Utilizar os segmentos supervenientes dos horários dos professores (2º, 3º ciclo e 

ensino secundário) para actividades de apoio educativo, de apoio à turma, de 

tutoria e ainda de acompanhamento dos alunos, no âmbito da direcção de turma. 

8.3 Atribuir salas de estudo aos alunos do 10º, 11º e 12º ano de escolaridade, nas 

disciplinas sujeitas a exame nacional, orientadas pelos respectivos professores. 

8.4 Atribuir apoios educativos aos alunos dos cursos profissionais com módulos em 

atraso, possibilitando-lhes a sua realização. 

 

9. Biblioteca Escolar 

9.1 Disponibilizar o fundo documental específico; partilhar os materiais didáctico-

pedagógicos elaborados pela biblioteca; colaborar em actividades organizadas 

pelas várias estruturas pedagógicas do agrupamento; realizar reuniões com os 

coordenadores das mesmas e garantir a presença da coordenadora da equipa da 

biblioteca nas reuniões do Conselho Pedagógico e da equipa do Plano Tecnológico 

da Educação (PTE). 

9.2 Colaborar em actividades organizadas pelo Agrupamento em que seja solicitada a 

participação da biblioteca escolar. 
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9.3 Dinamizar os Grupos de Estudo, designadamente ao nível de apoio informático e 

de apoio aos alunos estrangeiros. 

9.4 Realizar actividades diversas de divulgação e incentivo à leitura no âmbito do 

Plano Nacional de Leitura. 

 

10. Integração dos alunos estrangeiros 

10.1 Aplicar o Projecto de Integração dos Alunos Estrangeiros, que contempla as 

seguintes fases: caracterização da situação do perfil linguístico dos alunos da 

responsabilidade dos departamentos curriculares do 1º ciclo e de Línguas, ao longo 

do 1º período; concretização de medidas decorrentes dos normativos - atribuição de 

horas de PLNM (ensino básico e secundário), atribuição das horas de Estudo 

Acompanhado (2º e 3º ciclo) para reforço do PLNM, atribuição de apoios no caso 

dos cursos profissionais e cursos de Português para Todos (adultos) e 

caracterização das dificuldades linguísticas dos alunos a partir da aplicação dos 

testes anuais previstos (de diagnóstico e posicionamento); envolvimento dos outros 

departamentos curriculares, após terminar a fase da caracterização, na elaboração 

de glossários e produção de materiais didácticos; produção, pelo Departamento de 

Línguas, de orientações metodológicas para a elaboração da caracterização das 

dificuldades espectáveis dos diferentes grupos linguísticos no domínio da língua 

portuguesa;  

 

11. Plano Tecnológico da Educação 

11.1 Aplicar e desenvolver o projecto de intervenção a nível tecnológico e pedagógico, 

através do qual se pretende instalar e manter uma plataforma de aprendizagem que 

permita a organização e gestão de fluxos de informação do Agrupamento com os 

intervenientes (Professores, Alunos, Biblioteca Escolar, CNO, Jornal do Gil, 

Directores de Turma, Liga dos Antigos Alunos, Associação de Pais); a 

manutenção/actualização da página da escola. 

11.2 Inventariar as necessidades em equipamento informático das escolas básicas do 1º 

ciclo e dos jardins-de-infância, de forma a colmatar as lacunas detectadas. 

 

12. Serviços de Psicologia e Orientação Educativa (SPO); Educação Especial e 

integração dos alunos com necessidades educativas  

12.1 Realizar, ao longo do ano, a avaliação especializada de alunos referenciados e 

caracterização do seu perfil de funcionalidade. 



Agrupamento de Escolas Gil Vicente 

Projecto Curricular 8 

12.2 Organizar anualmente a Feira de Divulgação das Instituições de Ensino Superior e 

dos respectivos cursos. 

12.3 Realizar acções sobre o prosseguimento de estudos e esclarecimento sobre as 

condições de acesso ao ensino superior, destinadas a alunos do 12º ano. 

12.4 Desenvolver actividades, em articulação com os directores de turma do 9º ano, que 

incidam sobre a transição para a vida activa e/ou prosseguimento de estudos. 

12.5 Elaborar o relatório técnico–pedagógico e o plano educativo individual, nos casos 

em que seja justificado, em articulação com o director de turma e o professor titular 

de turma. 

12.6  Avaliar as medidas aplicadas aos alunos abrangidos pelo Regime Educativo 

Especial, nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, participando nas 

reuniões de Conselhos de Turma e de Conselho de Docentes, em parceria com o 

SPO. 

12.7 Encaminhar os alunos, sempre que necessário, para consultas de especialidade com 

profissionais da saúde. 

12.8 Apoiar os conselhos de turma e os professores titulares de turma na adequação e 

definição de estratégias aplicáveis aos alunos com necessidades educativas de 

carácter permanente. 

12.9 Articular actividades entre o SPO e a Educação Especial, tendo em vista a 

promoção de respostas conjuntas adequadas às diferentes situações apresentadas 

pelos alunos com necessidades educativas de carácter permanente.   

12.10 Desenvolver apoio especializado aos alunos para os quais foram elaborados 

programas educativos individuais. 

12.11 Analisar, com as Juntas de Freguesia da área de influência do Agrupamento, a 

possibilidade de contratação de um psicólogo, para suprir o número insuficiente de 

técnicos. 

 

13. Prevenção do abandono escolar, responsabilidade e disciplina 

13.1 Sensibilizar os pais e encarregados de educação para que actuem junto dos seus 

educandos na valorização do papel da escola, incentivando-os ao estudo e ao 

trabalho. 

13.2 Promover o reconhecimento público dos alunos que se destacarem pelo seu 

rendimento escolar e/ou comportamento de mérito, mantendo o quadro de mérito 

TOP GIL, a divulgação pública dos seus resultados a alunos, encarregados de 
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educação e restante comunidade escolar e a realização de uma cerimónia pública 

anual. 

13.3 Realizar contactos regulares entre os directores de turma e os professores titulares 

de turma os encarregados de educação, para além das reuniões de início e de final 

de período. 

13.4 Continuar as parcerias estabelecidas com as Juntas de Freguesia da Graça e de S. 

Vicente de Fora (Programa Nexus e Programa Olimpo), destinadas a alunos do 2º e 

3º ciclo de escolaridade, que visam a prevenção de comportamentos de risco e o 

reforço da auto-estima. 

 

14. Serviço de Apoio e Encaminhamento de Alunos (SAEA) 

14.1 Manter um serviço destinado a acolher, preferencialmente, alunos do 5º ao 7º ano a 

quem foi dada ordem de saída da sala de aula ou que se encontrem na situação de 

absentismo, visando prevenir e reduzir a indisciplina na sala de aula e o 

absentismo, contribuir para a melhoria do clima de aprendizagem; incutir nestes 

alunos uma postura de responsabilidade face à escola e de respeito por todos os que 

nela trabalham e aprendem; apoiar os directores de turma na despistagem de 

situações que, eventualmente, poderão estar na origem de casos de indisciplina 

e/ou absentismo. 

 

15. Tutorias 

15.1 Atribuir tutorias a uma equipa de professores responsáveis pelo acompanhamento, 

de forma individualizada, do processo educativo dos alunos com dificuldades de 

integração, risco de abandono e/ou insucesso escolar repetido, nomeadamente por 

ausência de acompanhamento familiar, visando apoiar os alunos na sua integração 

na turma e na escola; aconselhar e orientar o estudo e as tarefas escolares; 

promover a articulação das actividades escolares dos alunos com outras de carácter 

formativo. 

15.2 Apoiar os directores de turma na prevenção e resolução de situações de natureza 

disciplinar e/ou de risco de abandono escolar, aferindo atitudes e comportamentos 

dentro e fora da sala de aula e definindo estratégias comuns de actuação. 

15.3 Manter contactos regulares com a Comissão de Protecção a Crianças e Jovens e 

com a Equipa de Apoio a Famílias com Menores em Risco da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, para o acompanhamento de alunos que revelem deficiente 

acompanhamento familiar e/ou em risco de abandono escolar. 
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16. Articulação entre o 1º e 2º ciclo do Ensino Básico 

16.1 Promover a articulação entre o 1º e o 2º ciclo dos conteúdos programáticos das 

disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, de modo a garantir aos alunos 

do 2º ciclo a aquisição de competências mínimas que lhes permita obter maior 

sucesso escolar, bem como estabelecer uma articulação entre o Pré-escolar e o 1º 

ciclo. 

16.2 Realizar actividades que promovam a articulação entre o 1º e o 2º ciclo e facilitem 

a futura integração dos alunos na Escola Gil Vicente. 

 

17. Ocupação plena dos tempos escolares 

17.1 Manter a organização de um sistema de ocupação plena dos tempos escolares 

garantindo actividades com carácter significativo que contribuam para o 

desenvolvimento de competências e para a consciencialização da escola como 

espaço/tempo de trabalho. 

 

 

3. ENSINO DE QUALIDADE 

 
1. Constituição de turmas 

1.1 No 1º ciclo do ensino básico: 

a) Nas turmas do 1º ano, procurar respeitar as informações das educadoras de infância 

e manter os grupos oriundos do mesmo jardim-de-infância; 

b) As turmas constituídas deverão manter a sua composição até ao final do ciclo. 

1.2 No 2º e no 3º ciclo do ensino básico: 

a) Os alunos com NEE, ao abrigo do Decreto-Lei nº 3/2008, deverão ser distribuídos 

pelas várias turmas, que não deverão incluir mais de dois alunos nestas condições; 

b) Os alunos com NEE, sempre que possível, deverão integrar turmas que incluam 

pelo menos um aluno da sua turma de origem; 

c) Na formação de turmas do 5º ano deverá, sempre que possível, manter-se os 

grupos/turmas do 4º ano, salvo indicações em contrário do professor da turma; 

d) Na formação das turmas do 7º ano os alunos serão distribuídos pelas turmas 

segundo a sua disciplina de formação artística (opção); 

e) As turmas constituídas deverão manter a sua composição até ao final do ciclo, 

salvo indicação em contrário do conselho de turma; 
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f) No 9º ano deverá respeitar-se, em primeiro lugar, a manutenção do grupo/turma. 

Caso o aluno prefira mudar de turma para frequentar a opção desejada, a prioridade 

de aceitação das escolhas dos alunos será feita segundo o seu rendimento escolar; 

g) Na formação de turmas serão respeitadas as indicações dos conselhos de turma 

quanto à separação de alunos mais indisciplinados, desde que devidamente 

fundamentadas em acta do conselho de turma; 

h) Na constituição das turmas deve haver um equilíbrio relativamente às idades e ao 

sexo; 

i) Os alunos retidos devem ser distribuídos equitativamente pelas várias turmas; 

j) Deverão ser colocados na mesma turma os alunos que têm o Português como 

língua não materna, para facilitar a prestação do apoio educativo adequado. 

1.3 No ensino secundário: 

a) Deverão ser colocados na mesma turma os alunos que têm o Português como 

língua não materna, para facilitar a prestação do apoio educativo adequado; 

b) A abertura das disciplinas de opção deve ser condicionada à existência do número 

mínimo de dez alunos; 

c) No 12º ano, dentro do mesmo curso, deverão constituir-se turmas homogéneas no 

que diz respeito às disciplinas de opção, de modo a evitar desdobramentos e 

junção de turmas; 

 

 

2. Organização dos horários 

2.1 No 1º ciclo do ensino básico: 

a) Garantir a continuidade do turno dos anos anteriores, no caso das escolas com 

horário duplo; 

b) Garantir um intervalo de almoço de pelo menos 90 minutos; 

c) Reservar um bloco lectivo semanal para as reuniões de trabalho conjunto dos 

professores do departamento curricular e para o conselho de docentes. 

2.2 Na Escola Gil Vicente: 

a) Dividir as turmas pelos turnos da manhã e da tarde, respeitando os seguintes 

critérios: 

 Colocar o maior número possível de turmas no turno da manhã, até completar a 

capacidade máxima da escola (26 turmas em sala própria); 

 Garantir a continuidade do turno dos anos anteriores, dentro do mesmo ciclo de 

estudos; 
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 Colocar as turmas dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário no 

turno da manhã (alunos sujeitos à realização de exames nacionais para a conclusão 

de estudos e para acesso ao ensino superior); 

 Colocar as turmas dos cursos profissionais do ensino secundário no turno da tarde, 

o que significa que o único período livre no seu horário semanal corresponderá a 

uma manhã; 

 Colocar as duas turmas dos cursos de educação e formação de jovens, uma no 

turno da manhã e a outra no turno da tarde; 

 Equilibrar a carga horária dos diferentes grupos disciplinares pelos 2 turnos, no 

caso de disciplinas que utilizem instalações específicas; 

 Distribuir a carga horária dos diferentes grupos disciplinares (sem instalações 

específicas) pelos 2 turnos tendo em atenção a percentagem de turmas em cada 

turno. 

 Ocupar o maior número de horas possível da mancha horária dos alunos, no turno 

respectivo; 

b) Garantir um mínimo de duas tardes ou duas manhãs livres nos contra-horários dos 

alunos, nas turmas dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário e nas 

turmas do ensino básico, à excepção dos cursos de educação e formação para 

jovens. Este critério não pode abranger a disciplina de Educação Moral e Religiosa 

Católica, nem os apoios educativos; 

c) Colocar no contra-horário das turmas, sempre que considerado conveniente, as 

disciplinas de opção frequentadas por poucos alunos; 

d) Colocar, em simultâneo, as disciplinas de opção que funcionam em alternativa; 

e) Garantir a leccionação das disciplinas nas salas específicas, de acordo com as 

indicações das prioridades definidas nos Grupos Disciplinares; 

f) Assegurar que os últimos tempos da tarde dos horários dos alunos não recaiam 

sempre sobre as mesmas disciplinas, nomeadamente das que exigem maior 

concentração; 

g) Colocar, sempre que possível, no início ou final do horário das turmas e 

imediatamente antes ou depois de um intervalo, os segmentos de 45 minutos de 

disciplinas que impliquem a utilização de instalações específicas, a fim de serem 

evitados os efeitos negativos das transições de sala de aula a meio dos blocos de 90 

minutos; 

h) Elaborar os horários de acordo com a seguinte ordem de prioridades: 

 Utilização de instalações específicas; 

 Turmas / disciplinas / professores em simultâneo; 
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i)  Reservar dois blocos semanais para as reuniões de trabalho conjunto aos professores 

de um mesmo departamento curricular; 

j)  Reservar o 3º bloco da tarde de quarta-feira para a realização de reuniões; 

k) Evitar, sempre que possível, a leccionação de três blocos sucessivos. 

 

 

3. Distribuição do serviço docente 

3.1 Assegurar uma distribuição de serviço equilibrada, tendo em conta, em primeiro lugar, 

as necessidades e interesses dos alunos e da escola. 

3.2 Assegurar, aos membros da Direcção, aos seus Assessores, aos membros do Conselho 

Pedagógico, aos Coordenadores de Departamento e respectivos Delegados de Grupo e 

outros cargos que se achar por conveniente, o serviço lectivo e não lectivo inerente às 

funções desempenhadas e ao volume de trabalho a desenvolver. 

3.3 Garantir, sempre que possível, a continuidade pedagógica dentro de um mesmo ciclo 

de ensino. 

3.4 Atribuir as direcções de turma a professores do quadro, com experiência, garantindo, 

sempre que possível a continuidade do cargo. 

3.5 Atribuir o tempo lectivo “a decidir pela escola” às disciplinas de Matemática e de 

Educação Física no 2º e no 3º ciclo, respectivamente, como forma de reforço das 

aprendizagens. 

3.6 De forma a garantir a realização de actividades de coordenação, apoio educativo, 

complemento e enriquecimento curricular, as horas da componente não lectiva serão 

distribuídas, entre outras, para as seguintes actividades: 

a) ) Direcções de turma do ensino básico; 

b) Direcções de curso; 

c) Apoios Educativos; 

d) Tutorias; 

e) Funcionamento da Biblioteca Escolar; 

f) Coordenador TIC; 

g) Coordenador do Desporto Escolar. 

3.7 Os professores responsáveis pelos programas ENEB e ENES ficarão com parte da 

componente não lectiva afecta a esses programas. 
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4. Coordenação e organização dos docentes 

4.1 Realizar reuniões regulares dos departamentos curriculares, grupos de disciplina, 

grupos de trabalho por nível, ano ou ciclo, para planificação das actividades e dos 

conteúdos programáticos, para análise de resultados escolares, das actividades propostas e 

para a revisão/actualização dos critérios de avaliação. 

4.2 Realizar reuniões regulares entre a Direcção e os coordenadores dos directores de 

turma para analisar as sucessivas alterações ao Estatuto do Aluno, a avaliação dos alunos, 

o controlo do rendimento escolar, da assiduidade e da disciplina e ainda para preparar as 

reuniões dos conselhos de turma. 

 
5. Formação Permanente 

5.1 Promover a auto-formação, o debate e a troca de experiências entre os docentes. 

5.2 Criar condições para a realização de sessões de trabalho/formação/reflexão sobre 

temas considerados essenciais para a melhoria da qualidade do ensino e das 

aprendizagens. 

5.3 Manter a formação inicial de professores na Escola Gil Vicente, consolidando as 

parcerias já existentes com escolas do ensino superior. 

5.4 Manter uma colaboração activa com centros de formação de professores, 

nomeadamente com o centro em que o Agrupamento se insere (Centro de Formação Prof. 

João Soares). 

5.5 Incentivar e criar condições que permitam a frequência de acções de formação pelos 

professores do Agrupamento. 

 
6. Equipamentos educativos e didácticos 

6.1 Biblioteca Escolar: 

a) Actualizar regularmente o fundo documental da biblioteca escolar, em função das 

necessidades dos utilizadores; 

b) Promover a candidatura e a instalação da biblioteca escolar na Escola Básica do 

Castelo, no âmbito da Rede de Bibliotecas Escolares; 

c) Atribuir à Biblioteca Escolar a gestão dos espaços e dos equipamentos destinados a 

exposições e à divulgação de trabalhos produzidos no âmbito do Plano Anual de 

Actividades. 

6.2 Outros Equipamentos Educativos e Didácticos: 

a) Criar melhores condições de trabalho, através da aquisição de equipamento e 

material didáctico para as diversas áreas disciplinares.  
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b) Adquirir equipamento/material didáctico para a disciplina de Matemática (aplicação 

dos novos programas). 

c) Reorganizar e actualizar os equipamentos instalados no Anfiteatro, de modo a tornar 

esse espaço adequado à realização de conferências, palestras, projecções, entre 

outras iniciativas. 

d) Actualizar os regulamentos de utilização das instalações específicas e garantir a sua 

aplicação. 

 

4. AVALIAÇÃO/REVISÃO DO PROJECTO CURRICULAR 

 

O projecto curricular deverá ser objecto de revisão no final do biénio de 2009/2011. Essa 

revisão/actualização deverá ser antecedida pela avaliação do grau de concretização dos 

objectivos definidos, realizada pelos órgãos de coordenação e supervisão pedagógica, bem 

como pelos órgãos de direcção e administração. 
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Introdução 
 
 
O Plano Anual de Actividades (PAA) que aqui se apresenta decorre do enquadramento traçado pelo Projecto Educativo (PE). Neste sentido, o plano 

está organizado em sete capítulos. Os quatro primeiros relacionam-se directamente com as grandes finalidades do PE: Escolas de formação, estudo e 

trabalho; Escolas com um ensino de qualidade; Escolas dignas, funcionais e seguras; Relação com a comunidade. O capítulo Avaliação Interna do 

Agrupamento, sendo uma prioridade do PE, descreve o que se pretende levar a cabo, na continuação do trabalho iniciado no ano lectivo anterior. O 

capítulo Projectos Específicos junta os projectos já consolidados e com expressão a nível do Agrupamento. Por último, no âmbito do Ano Internacional 

da Química, adoptou-se o tema Contributos da Química para o bem-estar da Humanidade, o qual, proposto como habitualmente pela Biblioteca 

Escolar e aprovado pelo Conselho Pedagógico, assumirá um carácter transversal e aglutinador das diversas actividades desenvolvidas pelos 

departamentos curriculares. Embora as actividades apresentadas nestes dois últimos capítulos se articulem plenamente com as finalidades do PE, 

entendeu-se dar-lhes relevo por dois motivos distintos: no caso dos projectos, estes têm, de um modo geral, uma tradição que constitui uma referência 

para o Agrupamento; quanto às propostas de trabalho no âmbito do tema transversal, o facto de este ser ao mesmo tempo unificador e temporalmente 

limitado é razão suficiente para necessitar de ser salientado. Acresce que as propostas de actividades destes dois capítulos vão ao encontro de mais do 

que uma finalidade do Projecto Educativo. 

Para proceder ao acompanhamento, monitorização e avaliação deste PAA, foi constituída, no interior do Conselho Pedagógico, uma comissão que 

articulará o trabalho a realizar com a Equipa da Avaliação Interna do Agrupamento. 
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I – ESCOLAS DE FORMAÇÃO, ESTUDO E TRABALHO  
 

1. Oferta curricular  

1.1 Apresentação de uma proposta de rede escolar, para o ano lectivo de 2011/2012, que contemple um equilíbrio entre os diferentes ciclos e 

níveis de ensino:  

A. Ensino Básico 

a) Pré-escolar – 2 grupos;  

b) 1º Ciclo - 27 turmas; 

c) 2º Ciclo - 12/13 turmas;  

d) 3º Ciclo - 17 turmas (opções de educação artística para o 3º ciclo do ensino básico: disciplinas de Oficina de Teatro; Oficina de 

Expressão Plástica e Música); 

e) Cursos de Educação e Formação para jovens (CEF) - duas turmas: uma de iniciação (Operador de Informática) e outra de continuação 

(Práticas Técnico-Comerciais). 

B. Ensino Secundário 

a) Cursos Científico-Humanísticos: Ciências e Tecnologias – 2 turmas do 10º ano; Línguas e Humanidades – 1 turma do 10º ano. 

Continuação das turmas do 11º ano e 12º ano e, neste último, de um leque de disciplinas de opção (12º ano) relevantes para o 

prosseguimento de estudos;   

b) Cursos Profissionais - abertura de 2/3 turmas no 10º ano (de entre as seguintes hipóteses: Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos; Artes do Espectáculo – Interpretação; Animador Sociocultural e/ou um curso da área de Comércio ou da área da Gestão e 

Administração).  

C. Formação de adultos 
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a) Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA): duas turmas. Uma de percurso A (continuação) e outra de percurso a considerar em 

função das necessidades formativas.  

b) Formações modulares - continuação da oferta destinada a suprir necessidades do CNO e da parceria com o Centro Hospitalar de Lisboa 

Central. Solicitação aos departamentos curriculares de propostas de formações modulares de nível básico (3º ciclo) e de nível 

secundário, em função da disponibilidade dos recursos humanos.  

1.2 Criação de um grupo de trabalho (Direcção, Coordenadora dos Mediadores dos cursos EFA, Coordenador dos Directores de Curso, 

Coordenador dos Departamentos de Ciências Sociais e Humanas e de Matemática, Ciências Experimentais e Informática) para analisar a 

viabilidade da abertura de um curso de educação e formação de adultos de dupla certificação. 

1.3 Constituição de um grupo de trabalho (Conselho Pedagógico e Direcção) para elaboração de uma proposta de oferta de percurso alternativo 

destinado a alunos do 2º ciclo, com insucesso repetido e/ou em situação de abandono, tendo em vista a apresentação de uma candidatura. 

1.4 Realização de acções de divulgação das ofertas formativas qualificantes (de nível básico e secundário) para jovens no Agrupamento e noutros 

estabelecimentos de ensino, como forma de promoção da(s) oferta formativa(s) e de captação de alunos (ensino secundário). 

 

2. Desenvolvimento curricular 

2.1  Áreas curriculares não disciplinares  

2.1.1 Manutenção, no 3º ciclo do ensino básico, da atribuição do Estudo Acompanhado à disciplina de Língua Portuguesa, coordenada 

pelo Delegado de Grupo e pelo Coordenador de Departamento Curricular de Línguas. 

2.1.2 Manutenção da atribuição da Área de Projecto à disciplina de Matemática – 7º e 9º anos, coordenada pelo Delegado de Grupo. 

2.1.3 Desenvolvimento, na Área de Projecto do 2º Ciclo, no âmbito do Ano Internacional da Química, do tema - Contributos da Química 

para o bem-estar da humanidade. 
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2.1.4 Realização de reuniões entre os coordenadores (Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica) e as equipas educativas 

de cada uma das áreas curriculares não disciplinares (Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica) para planificação 

do trabalho a desenvolver ao longo do ano. 

 

2.2 Cursos de educação e formação e cursos profissionais 

2.2.1 Realização de reuniões periódicas entre o coordenador e os directores de curso, com vista à uniformização de procedimentos nas 

reuniões das equipas pedagógicas. 

2.2.2 Realização de reuniões das equipas pedagógicas para: planeamento e calendarização das actividades; verificação do cumprimento 

do plano curricular, da assiduidade, da disciplina e do rendimento escolar; definição de medidas de compensação de horas de 

formação/assistidas e planeamento da formação em contexto de trabalho. 

2.2.3 Concepção de materiais didácticos, de modo a colmatar a inexistência ou deficiência de manuais escolares em algumas disciplinas 

dos cursos profissionais. 

2.2.4 Adaptação das cargas horárias dos cursos profissionais de modo a permitir a realização da Formação em Contexto de Trabalho 

(estágios) e da Prova de Aptidão Profissional. 

 

3. Promoção do sucesso educativo, do estudo e do trabalho  

3.1 Elaboração do projecto curricular de turma, no âmbito das competências do Conselho de Turma ou do Conselho de Docentes, enquanto 

instrumento de adequação do currículo às especificidades das diferentes turmas (ensino básico). 

3.2 Organização, em articulação com as Juntas de Freguesia, de actividades de enriquecimento curricular para os alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 

3.3 Concepção e elaboração de materiais pedagógicos para a disciplina de Matemática – 2º, 4º, 6º e 8º anos de escolaridade, de modo a suprir a 

inexistência de manuais escolares, em virtude da aplicação do novo programa da disciplina. 
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3.4 Aplicação das 12 horas do crédito horário atribuído ao Plano de Acção da Matemática (PAM) para a realização de parcerias no 5º e no 8º ano 

de escolaridade. 

3.5 Manutenção do reforço da carga horária anual na disciplina de Matemática, no 5º e no 6º ano de escolaridade (1 segmento lectivo semanal) e 

na de Língua Portuguesa, no 6º ano (1 segmento lectivo semanal). 

3.6 Atribuição de salas de estudo aos alunos do 10º, 11º e 12º ano de escolaridade, nas disciplinas sujeitas a exame nacional. Estas sessões são 

orientadas pelos respectivos professores. 

3.7 Atribuição de apoio educativo prioritariamente aos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente e aos que têm planos 

de acompanhamento e/ou planos de recuperação. 

3.8 Atribuição de apoio educativo aos alunos dos cursos profissionais com módulos em atraso, possibilitando-lhes a sua realização. 

3.9  Utilização dos segmentos supervenientes dos horários dos professores (2º, 3º ciclo e ensino secundário) para actividades de apoio educativo, 

de apoio à turma, de tutoria e ainda de acompanhamento dos alunos, no âmbito da Direcção de turma. 

3.10 Articulação entre os docentes da Educação Especial (EE) e os Directores de Turma, tendo em vista a concretização e a optimização das 

medidas previstas nos planos educativos individuais (PEI) dos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente.  

3.11 Organização do sistema de ocupação plena dos tempos escolares (OPTE) e de um debate/reflexão sobre o seu funcionamento nos últimos 

anos, de forma a garantir que voltem a ser actividades com carácter significativo que contribuam para o desenvolvimento de competências 

transversais e para a consciencialização da escola como espaço/tempo de trabalho.  

3.12 Organização e dinamização de actividades e de projectos de enriquecimento e complemento curricular, enquanto estratégia de motivação e/ou 

extensão das actividades curriculares/escolares (vd. Anexos, planos de actividades dos grupos disciplinares) que visam a formação cultural, 

científica, artística, tecnológica, física e desportiva dos alunos. 

3.13 Organização e dinamização de visitas de estudo, enquanto estratégia de motivação e/ou extensão das actividades curriculares/escolares dos 

alunos. (vd. Anexos, planos de actividades dos grupos disciplinares). 

3.14 Realização, pela Biblioteca Escolar, de: 
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a)  Empréstimo de fundo documental específico, partilha de materiais didáctico-pedagógicos elaborados pela biblioteca, colaboração em 

actividades organizadas pelas várias estruturas pedagógicas do Agrupamento, realização de reuniões com os coordenadores das mesmas e 

presença da coordenadora da equipa da biblioteca nas reuniões do Conselho Pedagógico e da equipa do Plano Tecnológico da Educação 

(PTE). 

b)  Colaboração em actividades organizadas pelo Agrupamento onde seja solicitada a participação das bibliotecas escolares. 

c)  Dinamização dos Grupos de Estudo, designadamente ao nível de apoio informático e de apoio aos alunos estrangeiros. 

d)  Criação do Clube de Informática, destinado aos alunos do 2º ciclo, no âmbito do PTE. 

e)  Participação, com alunos do ensino secundário, nas sessões de formação sobre a base de dados de Portugal Contemporâneo Pordata. 

f)  Dinamização de diversas actividades que visam a formação cultural e científica: Dar a ver dar a ler – clube de leitura e blogue; A ler vamos 

– semana da leitura; homenagem a António Gedeão - Dia Mundial da Poesia; As Voltas dos Livros - protocolo de itinerância de livros do 

Plano Nacional de Leitura destinados à Educação Pré-escolar e ao 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento; Vamos bibliotecar - visitas à 

biblioteca da Escola-sede; Meadas de Livros – participação na iniciativa da responsabilidade das Bibliotecas Municipais; participação na 

política de empréstimo de livros das Bibliotecas Municipais; Leitura Furiosa - participação na iniciativa da responsabilidade da Casa da 

Achada. 

3.15 Concepção e aplicação de um projecto de integração dos alunos estrangeiros, que contemple as seguintes fases: caracterização do perfil 

linguístico dos alunos da responsabilidade dos Departamentos Curriculares do 1º ciclo e de Línguas, ao longo do 1º período (concretização de 

medidas decorrentes dos normativos legais); atribuição de horas de PLNM (ensino secundário); atribuição das horas de Estudo Acompanhado 

(2º e 3º ciclos) para o PLNM; atribuição de apoios para os alunos que frequentam os cursos profissionais e os cursos de Português para Todos; 

aplicação aos alunos estrangeiros dos testes anuais (legalmente previstos) de avaliação/diagnóstico do nível de proficiência linguística em 

Português língua estrangeira; envolvimento dos demais Departamentos Curriculares, na elaboração de glossários e na produção de materiais 

didácticos; elaboração, pelo Departamento de Línguas, de orientações metodológicas para a caracterização das dificuldades espectáveis dos 

diferentes grupos linguísticos minoritários no domínio da língua portuguesa;  
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3.16 Plano da Matemática II – Projecto que pretende estabelecer dinâmicas de trabalho colaborativo entre todos os professores de Matemática do 

Agrupamento, promovendo a autoformação, a troca de experiências entre os docentes, o debate e a reflexão sobre temas essenciais para a 

melhoria da qualidade de ensino e das aprendizagens da Matemática, em articulação vertical com as escolas do 1º Ciclo e a Escola-sede. 

3.17 Plano Tecnológico da Educação – Projecto de intervenção a nível tecnológico e pedagógico, através do qual se pretende instalar e manter uma 

plataforma de aprendizagem que permita a criação de uma lista de e-mails institucionais.  

3.18 Ciência na Escola - Projecto dinamizado pelos grupos disciplinares de Ciências Físico-Químicas e de Ciências Naturais que visa promover o 

ensino experimental, incentivar o estudo e o trabalho, bem como abrir a escola à comunidade, no âmbito dos contributos da Química para o 

bem-estar da humanidade.  

3.19 Realização, pelo Departamento de Línguas, de projectos relativos às competências da leitura, da escrita e da oralidade em português e em 

inglês, de modo a motivar os alunos para as questões linguísticas, estéticas e culturais e a colmatar eventuais lacunas nas suas aprendizagens, 

nomeadamente: 

a)   Fazer coisas com palavras – Projecto dinamizado pelo Departamento de Línguas - professores de Língua Portuguesa do 2º Ciclo – com o 

intuito de desenvolver hábitos de leitura, competência interpretativa e gosto estético pelo texto literário, fazendo apelo aos sentidos e aos 

diferentes domínios da expressão artística; 

b)    Concurso Literário Fazedores de Histórias - Concurso dinamizado pelos professores de Língua Portuguesa com o objectivo de promover 

o gosto pela escrita, incrementar a escrita orientada e sensibilizar os alunos para o texto literário; 

c)   Projecto Speaking – Conjunto de actividades dinamizadas pelos professores de Inglês com o objectivo de incentivar e melhorar a utilização 

da língua inglesa em situações de interacção quotidiana; 

d)   Concurso Spelling - Concurso dinamizado pelos professores de Inglês com o objectivo de aumentar a proficiência dos alunos em língua 

inglesa; 

e)    Concurso SuperTmatik - Concurso dinamizado pelos professores de Inglês com o objectivo de sensibilizar os alunos para a importância da 

memorização no alargamento do vocabulário em língua inglesa. 
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3.20 Promoção do reconhecimento público dos alunos que se destacarem pelo seu rendimento escolar e/ou comportamento de mérito e realização 

de uma sessão pública para a entrega dos prémios do TOP GIL, de modo a conferir a dignidade merecida à divulgação pública dos resultados. 

 

4. Serviço de Psicologia e Orientação Educativa (SPO); Educação Especial e integração dos alunos com necessidades 

educativas especiais 

4.1 Aplicação do Programa de Orientação Escolar e Profissional. 

4.2 Organização da Feira de Divulgação das Instituições de Ensino Superior e respectivos cursos.  

4.3 Realização de acções sobre o prosseguimento de estudos e esclarecimento sobre as condições de acesso ao ensino superior destinadas a alunos 

do 12º ano  

4.4 Desenvolvimento de actividades, em articulação com os directores de turma do 9º ano, que incidam sobre a transição para a vida activa e/ou 

prosseguimento de estudos  

4.5 Realização, ao longo do ano, da avaliação especializada de alunos referenciados e caracterização do seu perfil de funcionalidade. 

4.6 Identificação e caracterização do tipo de dislexia e respectivo trabalho de reeducação dos alunos. Encaminhamento de alunos com suspeita de 

dislexia para serviços especializados, com vista à sua tipificação.  

4.7 Trabalho de reeducação dos alunos disléxicos, em articulação com a equipa da Educação Especial. 

4.8 Elaboração do relatório técnico–pedagógico e do plano educativo individual, nos casos em que seja justificado, em articulação com o director 

de turma e o professor titular de turma. 

4.9  Avaliação das medidas aplicadas aos alunos abrangidos pelo Regime Educativo Especial, nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de 

Janeiro, participando nas reuniões de Conselhos de Turma e de Conselho de Docentes, em parceria com o SPO. 

4.10 Apoio aos conselhos de turma e aos professores titulares de turma na adequação e definição de estratégias aplicáveis aos alunos com 

necessidades educativas de carácter permanente.  
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4.11 Articulação de actividades entre o SPO e a Educação Especial, de modo a permitir a promoção de respostas conjuntas adequadas às diferentes 

situações apresentadas pelos alunos com necessidades educativas de carácter permanente.   

4.12 Desenvolvimento de apoio especializado aos alunos para os quais foram elaborados programas educativos individuais.  

4.13 Encaminhamento dos alunos, sempre que necessário, para consultas de especialidade com profissionais da saúde. 

4.14 Estabelecimento de uma parceria com o Externato Zazzo (Centro de Recurso Integrado) para a obtenção de recursos e técnicos especializados 

em terapia da fala e acompanhamento psicológico. 

4.15 Actualização da parceria com a Junta de Freguesia da Graça, tendo em vista o acompanhamento psicoterapêutico de alunos sinalizados e 

encaminhados pelo SPO. 

4.16 Estudo, com as Juntas de Freguesia da área de influência do Agrupamento, da possibilidade de contratação de um psicólogo, destinado à 

realização das avaliações psicológicas dos alunos que estão sinalizados pela Educação Especial. 

 

5. Prevenção do abandono escolar, responsabilidade e disciplina 

5.1 Sensibilização dos pais e encarregados de educação para que actuem junto dos seus educandos na valorização do papel da escola, 

incentivando-os ao estudo e ao trabalho. 

5.2 Realização de contactos regulares entre os directores de turma ou os professores titulares de turma e os encarregados de educação, para além 

das reuniões de início e de final de período.  

5.3 Continuação do Programa Olimpo, destinado a alunos do 5º ano e do 6º ano de escolaridade, no âmbito da parceria com a Junta de Freguesia 

de S. Vicente de Fora, para a prevenção de comportamentos de risco e o reforço da auto-estima. 

5.4 Continuação do Programa NEXUS, desenvolvido em parceria com a Junta de Freguesia de S. Vicente de Fora, para a prevenção primária das 

toxicodependências e dirigido aos alunos do 7º, 8º e 9º ano de escolaridade. 

5.5 Serviço de Apoio e Encaminhamento de Alunos (SAEA): 
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a) Manutenção deste serviço destinado a acolher, preferencialmente, alunos do 5º ao 7º ano a quem é dada ordem de saída da sala de aula ou 

que se encontrem na situação de absentismo. Tem como objectivos: prevenir e reduzir a indisciplina na sala de aula e o absentismo, 

contribuindo para a melhoria do clima de aprendizagem; incutir nestes alunos uma postura de responsabilidade face à escola e de respeito 

por todos os que nela trabalham e aprendem; apoiar os directores de turma na despistagem de situações que, eventualmente, possam estar na 

origem de casos de indisciplina e/ou absentismo. 

b) Realização de reuniões regulares entre a Direcção, a coordenação do serviço e a equipa de professores para estabelecer estratégias comuns 

de actuação e para fazer o balanço do trabalho realizado.   

c) Organização de um dossiê com materiais de apoio adequados aos programas escolares disponibilizados pelos diversos grupos disciplinares. 

d) Informação regular aos directores de turma e aos professores tutores para articulação de procedimentos conjuntos, tendo em vista a 

superação dos casos de indisciplina e/ou de absentismo. 

e) Realização, ao longo do ano lectivo, de sessões de reflexão, da responsabilidade do professor coordenador, destinadas aos membros da 

equipa. 

f) Apresentação de um relatório por cada período lectivo e de um relatório final. 

5.6 Tutorias  

a) Atribuição de tutorias a uma equipa de professores responsáveis pelo acompanhamento, de forma individualizada, do processo educativo 

dos alunos com dificuldades de integração, risco de abandono e/ou insucesso escolar repetido, nomeadamente por ausência de 

acompanhamento familiar. Tem como objectivos: desenvolver medidas de apoio aos alunos (integração na turma e na escola); aconselhar e 

orientar o estudo e as tarefas escolares; promover a articulação das actividades escolares dos alunos com outras de carácter formativo. 

b) Realização de reuniões regulares entre a Direcção e a equipa de professores tutores para definir procedimentos, e para fazer o balanço do 

trabalho realizado. 

c) Informação regular aos directores de turma sobre o trabalho desenvolvido e os resultados obtidos de modo a permitir uma permanente 

articulação de procedimentos.  



Agrupamento de Escolas Gil Vicente 

Plano Anual de Actividades – 2010/2011 14 

d) Realização de uma sessão de (in)formação sobre tutorias, no 2º período lectivo, por uma psicóloga da Escola Secundária Vergílio Ferreira.    

5.7 Apoio aos directores de turma para a prevenção e resolução de situações de natureza disciplinar e/ou todas aquelas que apontam para o 

abandono escolar, aferindo atitudes e comportamentos a observar dentro e fora da sala de aula e definindo estratégias comuns de actuação. 

5.8 Manutenção de contactos regulares com a Comissão de Protecção a Crianças e Jovens e com a Equipa de Apoio a Famílias com Menores em 

Risco da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para o seguimento/orientação de alunos que revelem deficiente acompanhamento familiar e 

que se encontrem em risco de abandono escolar. 

 

6. Articulação entre o 1º e o 2º ciclo do ensino básico 

6.1 Articulação, entre o 1º e o 2º ciclo, dos conteúdos programáticos das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, de modo a garantir 

que os alunos do 2º ciclo adquiram as competências mínimas que lhes permitam obter maior sucesso escolar. 

6.2 Realização de actividades que promovam a articulação entre o 1º e o 2º ciclo e facilitem a futura integração dos alunos na Escola Gil Vicente: 

Escola Aberta ao 1º ciclo, destinada a alunos do 4º ano; visita dos alunos do 1º ciclo à biblioteca escolar; participação dos alunos do 1º ciclo, 

como assistentes, em actividades desportivas na Escola-sede. 
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II - ESCOLAS COM UM ENSINO DE QUALIDADE 

 
1. Coordenação e organização dos docentes 

1.1 Realização de reuniões regulares dos departamentos curriculares, grupos de disciplina, grupos de trabalho por nível, ano ou ciclo, para 

planificação das actividade, gestão dos conteúdos programáticos, análise de resultados escolares, avaliação das actividades realizadas e, ainda, 

para a revisão/actualização dos critérios de avaliação. 

1.2 Realização de reuniões regulares entre a Direcção e os coordenadores dos directores de turma para preparar as reuniões dos conselhos de turma 

e para analisar tanto as alterações ao Estatuto do Aluno como a avaliação dos alunos, o controlo do rendimento escolar, da assiduidade e da 

disciplina.  

1.3 Realização de reuniões regulares entre os coordenadores e os directores de turma para acompanhar o trabalho regular e para informar, definir e 

uniformizar procedimentos sobre avaliação, assiduidade e disciplina, tendo em conta o novo Estatuto do Aluno e a demais legislação em vigor. 

1.4 Melhoria das condições de trabalho dos professores dos diferentes departamentos curriculares, através da criação de gabinetes de trabalho 

próprios. 

 

2. Avaliação do desempenho docente 

2.1 Constituição, no âmbito do Conselho Pedagógico, da Comissão Coordenadora da Avaliação do Desempenho (CCAD) e nomeação dos 

professores relatores. 

2.2 Realização de reuniões regulares da CCAD para calendarizar o processo de avaliação e para elaborar não só documentos orientadores que 

assegurem a sua aplicação de forma objectiva e coerente, mas também propostas de instrumentos de registo. 

2.3 Realização de reuniões entre a CCAD, os coordenadores de departamento e os relatores para informar sobre o processo de avaliação, aferindo 

procedimentos e emitindo as orientações adequadas, de modo a garantir o rigor da aplicação do sistema de avaliação. 

2.4 Acompanhamento regular, pelos relatores, da actividade desenvolvida pelos professores em avaliação e elaboração das propostas de avaliação 

final. 
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2.5 Realização das reuniões dos júris de avaliação e divulgação dos resultados. 

 

3. Formação contínua 
3.1 Realização de um debate sobre o tema - Territórios educativos de intervenção prioritária, com a participação dos Agrupamentos Baixa Chiado, 

Olaias e Monte da Caparica, já integrados neste projecto. 

3.2 Realização de sessões de (in)formação sobre os temas: Regulação de comportamentos na sala de aula, pelo Dr. Rui Lopes (psicólogo 

educacional); experiência da Turma +, a cargo da Escola Secundária Padre António Vieira; Dificuldades específicas de aprendizagem da 

leitura e da escrita, pela Dr.ª Luísa Mota (psicóloga da Escola Secundária António Arroio).  

3.3 Realização de uma sessão de formação sobre Excel - Melhorar a eficácia da gestão da folha de cálculo, destinada aos directores de turma dos 

cursos profissionais.  

3.4 Realização de sessões de formação não certificadas e de curta duração, na área da gestão de conteúdos (Moodle).  

3.5 Envio, ao Centro de Formação Prof. João Soares, da lista de temas solicitados pelos departamentos curriculares, em função das necessidades de 

formação identificadas pelos grupos disciplinares.  

3.6 Realização das seguintes acções/sessões de formação: 

a) Departamento Curricular do 1º Ciclo: 

 Sessões de formação no âmbito do Plano de Acção da Matemática II. 

b) Departamento Curricular de Matemática, Ciências Experimentais e Informática: 

 Sessão de formação dinamizada pelo grupo disciplinar de Física e Química sobre o tema: História da Ciência e da Tecnologia. 

 Sessões de formação no âmbito do Plano de Acção da Matemática II. 

 Ciclo de conferências, com convidados a título individual, inseridas na actividade - Um dia com… 

c) Grupo Disciplinar de Artes Visuais: 

 Realização de conferências, com convidados a título individual, nomeadamente sobre -  A Educação Artística como Factor Aglutinante 

da Cultura Híbrida. 
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d) Biblioteca Escolar: 

 Participação das professoras bibliotecárias em acções de formação promovidas pelo Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares, 

designadamente, Coordenação e Dinamização das Bibliotecas Escolares e Modelo de Auto-avaliação da Biblioteca Escolar.  

e) Centro Novas Oportunidades (CNO) e Ofertas Formativas para Adultos: 

 Promoção de formação interna de carácter informal destinada aos membros da equipa técnico-pedagógica do CNO, no âmbito das áreas 

de intervenção do mesmo. 

 Participação em encontros de reflexão sobre organização e desenvolvimento de cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) para 

promover a partilha de experiências, para o desenvolvimento dessas formações e para perspectivar o futuro dentro do quadro 

normativo. 

 Realização do 1º encontro de Centros Novas Oportunidades patrocinado pelo CNO Gil Vicente, tendo em vista a divulgação de 

experiências e a análise de questões críticas na organização e desenvolvimento dos Centros Novas Oportunidades.  

 
4. Materiais e equipamentos educativos e didácticos  

4.1 Biblioteca Escolar  

4.1.1 Actualização do fundo documental da biblioteca escolar da Escola-sede em função das necessidades dos utilizadores. 

4.1.2  Catalogação e arrumação sistemática do fundo documental da biblioteca escolar e alargamento do sistema de dados ao módulo de 

empréstimo. 

4.1.3  Actualização do catálogo automatizado da colecção da biblioteca escolar e sua divulgação à comunidade. 

4.1.4 Instalação da biblioteca escolar na Escola Básica do Castelo. 

4.1.5 Gestão dos espaços e dos equipamentos da biblioteca e dos espaços do piso 3 destinados a exposições e à divulgação de trabalhos 

produzidos no âmbito do PAA. 

4.1.6 Desencaixotamento do fundo documental anterior a 1960 e sua arrumação na Biblioteca José Saramago. 
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4.2 Outros Materiais e equipamentos educativos e didácticos 

4.2.1 Aquisição de equipamento e material didáctico, em função das disponibilidades financeiras, para as diversas áreas disciplinares, de modo 

a criar melhores condições de trabalho.  

4.2.2 Aquisição de software diverso com base nas necessidades inventariadas e em função dos recursos financeiros disponíveis. 

4.2.3  Aquisição de mais equipamento audiovisual de utilização comum, nomeadamente leitores/gravadores de DVD. 

4.2.4  Aquisição de equipamento/material didáctico para a disciplina de Matemática (aplicação dos novos programas), através da utilização das 

verbas do Plano de Acção da Matemática (PAM). 

4.2.5 Reorganização e actualização dos equipamentos instalados no Anfiteatro, de modo a tornar esse espaço adequado à realização de 

conferências, palestras, projecções, etc.. 

4.2.6 Disponibilização de 14 computadores portáteis para utilização em sala de aula e divulgação das respectivas regras de utilização. 

4.2.7 Divulgação das normas de utilização do Anfiteatro, da sala TIC3 e da Sala de Reuniões. 

4.2.8 Actualização dos regulamentos das instalações específicas pelos grupos disciplinares responsáveis pela sua utilização/gestão.  
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III -ESCOLAS DIGNAS, FUNCIONAIS E SEGURAS 
 

1. Relação entre os membros da comunidade escolar 

1.1 Melhoria das relações interpessoais entre os membros da comunidade escolar: 

a) Realização de momentos de convívio (Natal e Final de Ano Lectivo) entre todos os docentes e não docentes que prestam serviço no 

Agrupamento, como forma de reforçar os laços de amizade e de cooperação entre todos. 

b) Criação de espaços de convívio e de pausa destinados ao pessoal docente, com a instalação de um bar na sala de professores. 

c) Criação de uma sala de convívio e de pausa para os assistentes técnicos e para os assistentes operacionais da Escola-sede, de modo a 

permitir as relações entre todos e o reforço dos respectivos laços de amizade e de solidariedade. 

 
2. Gestão de recursos e qualidade dos serviços prestados 

2.1 Prosseguimento da pressão junto dos serviços da DRELVT, no sentido do reforçar o número de assistentes operacionais, de modo a 

colmatar a sua insuficiência.  

2.2 Cooperação com o Centro de Emprego e Formação Profissional para a celebração de contratos de emprego e inserção para suprir as 

necessidades imediatas de assistentes técnicos e operacionais. 

2.3 Realização de acções de formação para o pessoal não docente: 

a) Inscrição dos assistentes técnicos em acções de formação promovidas pela Secretaria-Geral do Ministério da Educação, ao nível do 

atendimento e recepção e da avaliação do desempenho (SIADAP), entre outros temas.   

b) Realização de sessões de formação para os assistentes técnicos sobre as aplicações informáticas em uso na Escola-sede do 

Agrupamento. 

c) Realização de sessões de formação para os assistentes operacionais sobre segurança e emergência. 

d) Realização de uma sessão de formação sobre Higiene, Saúde e Segurança para assistentes técnicos e operacionais. 
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2.4 Alargamento do horário de funcionamento dos Serviços Administrativos, de modo a permitir a abertura desses serviços, pelo menos uma 

vez por semana, no período das 18:30 às 20:00 horas.  

2.5 Abertura dos serviços de papelaria e de reprografia no período pós-laboral. 

2.6 Alargamento do horário da biblioteca ao período do almoço, das 13:00 às 14:00 horas, e à noite, com a abertura antecipada para as 18:45 

horas. 

2.7 Continuação do procedimento interno, realizado no ano anterior, destinado à reorganização do arquivo do Agrupamento nas novas 

instalações. 

2.8 Aquisição de equipamento de impressão/fotocópias para a reprografia, de modo a aumentar a capacidade de resposta deste serviço e, assim, 

fazer face à crescente procura por parte de alunos e de professores. 

2.9 Aquisição de um programa informático que permita melhorar o atendimento ao público nos serviços administrativos, facilitando a passagem 

de informação e evitando a acumulação excessiva de pessoas.  

2.10 Melhoria do serviço de marcação de refeições, através de: disponibilização da marcação online; instalação de um sistema moedeiro no 

quiosque existente e aquisição de um outro. 

2.11 Realização de reuniões quinzenais com o pessoal não docente para incentivar, aperfeiçoar e avaliar o trabalho desenvolvido. 

2.12 Desenvolvimento de esforços junto do Centro de Emprego para a contratação de um assistente técnico para dar apoio administrativo ao 

CNO, indispensável para a melhoria do serviço de atendimento ao público. 

2.13 Supervisão do serviço disponibilizado pela empresa responsável pelo serviço de almoços e articulação com os serviços da Acção Social 

Escolar. 

2.14 Manutenção dos apoios aos alunos subsidiados pelo SASE, através da atribuição de pequenos-almoços e lanches. Este apoio é suportado 

financeiramente pelo orçamento privativo do Agrupamento e só será atribuído aos alunos que utilizem diária e regularmente o refeitório. 
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2.15 Criação de um Gabinete de Imagem para desenvolver as seguintes actividades: elaboração de um projecto de painéis de identificação para o 

espaço exterior e interior da Escola-sede; apoio à produção de materiais dos diferentes departamentos curriculares; inventariação de 

materiais de divulgação e de promoção do Agrupamento; elaboração de uma proposta de símbolo, sigla e logótipo para o Agrupamento. 

2.16 Reformulação da página electrónica do Agrupamento, garantindo uma informação constante e actualizada.  

2.17 Manutenção da plataforma de aprendizagem (http://aegilvicente.ccems.pt/), disponibilizada para todo o Agrupamento. 

2.18 Disponibilização de uma lista de e-mails institucionais a todos os docentes e funcionários do Agrupamento, de forma a melhorar a eficácia 

da comunicação interna. O processo será desenvolvido em duas fases: fase 1- criação de e-mails para todos os professores; fase 2 - criação 

de e-mails para todo o pessoal não docente. 

2.19 Organização e gestão dos fluxos de informação do Agrupamento entre os diversos intervenientes (Professores, Alunos, Biblioteca Escolar, 

CNO, Jornal do Gil, Directores de Turma, Liga dos Antigos Alunos e Associação de Pais), manutenção/actualização da página electrónica 

do Agrupamento e criação do helpdesk do parque informático da escola e do programa e-escolinhas. 

2.20 Inventariação das necessidades em equipamento informático das escolas básicas do 1º ciclo e dos jardins-de-infância e distribuição de algum 

equipamento, a disponibilizar pela Escola-sede, pelas as escolas que dele mais necessitem. 

 
3. Higiene, limpeza e segurança 

3.1 Higiene e limpeza: 

a) Execução das recomendações do Centro de Saúde, em resultado das vistorias realizadas às condições higiénico-sanitárias de todas as 

escolas do Agrupamento. 

b) Implementação de uma recolha selectiva de lixos nas diversas escolas do Agrupamento. 

c) Adjudicação, de acordo com as regras da Central de Compras do Ministério da Educação, de novos serviços de limpeza que contemplem 

a limpeza/higienização dos espaços adequada aos materiais utilizados na requalificação da Escola-sede. 
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d) Realização de reuniões regulares com os assistentes operacionais no sentido de uma actuação regular e sistemática, nomeadamente no 

que respeita à: manutenção de paredes e de soalhos de corredores e salas de aula; remoção de inscrições nas paredes interiores e 

exteriores e no mobiliário e, ainda, remoção de lixos dos espaços exteriores. 

e) Aquisição, consoante a disponibilidade financeira do Agrupamento, de equipamento diverso destinado quer à limpeza de espaços 

interiores e exteriores, quer à jardinagem. 

f) Sensibilização dos directores de turma e dos professores titulares de turma para que debatam com os alunos as questões de higiene e 

limpeza do espaço escolar, com o objectivo de desenvolverem um maior sentido de responsabilização pelo espaço que utilizam. 

3.2 Segurança: 

a) Realização de reuniões periódicas com a Associação de Pais para análise de questões relativas à segurança. 

b) Realização de sessões de divulgação de normas de segurança para os pais e encarregados de educação e para os alunos do 2º ciclo do 

Ensino Básico, a cargo de elementos da Escola Segura da PSP. 

c) Estabelecimento de contactos regulares com a equipa da Escola Segura da PSP para aferir procedimentos de actuação. 

d) Sensibilização do Gabinete de Segurança do Ministério da Educação (ME) para a necessidade de reforçar o número de vigilantes de 

segurança adstritos ao Agrupamento. 

e) Continuação da pressão sobre a DRELVT para alertar sobre a necessidade de contratação de uma empresa de segurança que 

complemente o sistema de segurança contra a intrusão. 

f) Monitorização do sistema de controlo de entradas e saídas da Escola-sede e de controlo da circulação de pessoas estranhas, em todas as 

escolas do Agrupamento. 

g) Realização de reuniões periódicas com os funcionários da portaria, pátios e elementos da segurança do Ministério da Educação, de modo 

a minimizar o número de incidentes com os alunos. 

h) Sensibilização dos alunos para a importância das questões de segurança, recorrendo às aulas de Formação Cívica, articulando as 

actividades a desenvolver entre os directores de turma e a Equipa de Segurança do Agrupamento. 
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i)    Contratação de uma empresa da especialidade para se proceder à ligação dos sistemas electrónicos de vigilância contra incêndio, roubo e 

intrusão. 

j)   Contratação de um seguro de responsabilidade civil para cobrir eventuais responsabilidades em caso de acidentes com os equipamentos 

desportivos. 

k) Conclusão do plano de segurança e de emergência da Escola-sede. 

l)   Supervisão das condições necessárias ao pleno funcionamento do plano de emergência da Escola-sede, designadamente através de 

verificações periódicas dos equipamentos de primeira intervenção, dos caminhos de evacuação, da sinalização, etc., realizada pela 

Equipa de Segurança do Agrupamento. 

m) Realização, na Escola-sede, de um exercício de evacuação em colaboração com a Protecção Civil e com os Sapadores Bombeiros. 

n) Articulação com os serviços competentes da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para a elaboração de um plano de segurança e de 

emergência para as escolas do 1º Ciclo e para os Jardins-de-Infância. 

o) Acção de sensibilização para os docentes do 1º ciclo sobre segurança e emergência, a cargo da Equipa de Segurança do Agrupamento. 

 

4. Reabilitação do património 

4.1 Criação de uma equipa de acompanhamento do projecto da CML de instalação, no Convento do Desagravo, das EB1 da Madalena, Sé, 

Convento do Salvador, Marqueses de Távora, Infanta D. Maria e do Jardim-de-Infância de S. Vicente. 

4.2 Reactivação do Núcleo Museológico com o objectivo de promover a reabilitação de equipamentos e materiais de interesse histórico para o 

Agrupamento.  

4.3 Organização do espaço para funcionamento deste grupo de trabalho: 

a) Limpeza, conservação e arrumação do acervo existente, ainda empacotado devido às obras; 

b) Inventariação e catalogação de peças; 

c) Exposição das peças nos corredores e átrios da Escola-sede e realização de exposições temáticas; 
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d) Elaboração da história dos objectos encontrados durante as escavações. 

4.4  Instalação da Biblioteca José Saramago, com o objectivo de reabilitar o acervo da antiga biblioteca do Liceu Gil Vicente, de grande 

interesse bibliográfico: 

a) Limpeza e organização do espaço; 

b) Desencaixotamento do fundo bibliográfico desinfestado e verificação do seu estado de conservação e da existência de todos os 

espécimes; 

c)  Separação do fundo bibliográfico por temas e sua arrumação nas estantes. 

 
5. Parque Escolar  

5.1 Solicitação à Parque Escolar da entrega, com a maior celeridade possível, do mobiliário em falta (mesas de sala de aula, cadeiras, 

secretárias, armários, estantes, vitrinas, quadros expositores, mobiliário específico para os diversos grupos disciplinares) e, ainda, da 

instalação de mobiliário adequado ao Anfiteatro.  

5.2 Solicitação à Parque Escolar da certificação de toda a rede infraestruturada, dos diversos equipamentos instalados, bem como da entrega dos 

respectivos certificados e garantias. 

5.3 Insistência junto da Parque Escolar para que proceda à instalação de um conjunto de placas identificativas dos espaços internos da Escola-

sede.  

5.4 Continuação das diligências, junto da Parque Escolar, no sentido da correcção das múltiplas anomalias detectadas ao longo do processo de 

requalificação e oportunamente relatadas junto da empresa, designadamente: insonorização do amplo terraço situado por cima da biblioteca 

escolar; instalação de uma antecâmara na biblioteca escolar, de forma a minimizar o excesso de ruído proveniente do espaço contíguo (bar, 

refeitório/sala de convívio/zona de passagem); ventilação natural da sala de música com a abertura de janelas para permitir a circulação do 

ar e a entrada de luz natural; ventilação natural da sala de teatro; criação de um corredor fechado para a circulação entre o espaço da 

biblioteca e o espaço da cantina; melhoria da ventilação da zona da cozinha para evitar que os cheiros se propaguem aos espaços adjacentes; 
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conclusão da biblioteca antiga; recuperação / substituição dos pavimentos que se encontram muito degradados; reparação dos sistemas de 

esgotos das instalações sanitárias do bloco central da escola e dos balneários masculinos e femininos, que sistematicamente se encontram 

entupidos, o que obriga ao seu encerramento por grandes períodos; reposição do canteiro que foi completamente destruído junto da fachada 

principal da escola, desvirtuando o seu desenho original; substituição das zonas de “prado” existentes e já mortas e plantação de árvores em 

diversas zonas da escola, em substituição das abatidas durante a intervenção; melhoria da drenagem do campo Maracanã e zonas 

adjacentes; escoramento das barreiras que rodeiam a pista de atletismo e as bancadas do Polidesportivo, de modo a evitar os deslizamentos 

de terras; resolução das infiltrações provocadas pelas águas pluviais e pela água do ar condicionado, em diversos locais da escola, 

designadamente, na biblioteca escolar; resolução da proveniência do cheiro a esgoto na arrecadação da biblioteca escolar. 

5.5 Supervisão do cumprimento das normas inscritas no capítulo Manutenção e Conservação do Contrato Programa estabelecido entre o 

Agrupamento e a Parque Escolar, nomeadamente pela inventariação de todas as anomalias detectadas e respectiva comunicação à entidade 

responsável.  
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IV - RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 
 

1. Relação com a comunidade em geral 

1.1 Divulgação, junto da comunidade escolar, dos trabalhos feitos pelos alunos nas diferentes actividades realizadas nas escolas do 

Agrupamento, quer mediante o recurso a exposições, quer recorrendo à sua publicação na página electrónica do Agrupamento, no Jornal 

do Gil, na revista Babel e no Jornal de Parede (1º ciclo e JI). 

1.2 Continuação da relação com o Centro de Formação de Professores – Professor João Soares. 

1.3 Estabelecimento de parcerias com diversas entidades da comunidade, no sentido de se criarem condições para a realização dos estágios 

inseridos nos cursos de educação e formação de jovens (CEF) e nos cursos profissionais.  

1.4 Desenvolvimento de projectos de parceria entre a Biblioteca Escolar e diversas entidades: Bibliotecas municipais (empréstimos de livros; 

Meadas de Livros); Projecto BIG - Bibliotecas pela Igualdade de Género (Exposição Mulheres, Espaço Público e Novas Masculinidades; 

Colóquio Mulheres e Ciência); Casa da Achada (Leitura Furiosa); Sindicato de Professores da Grande Lisboa (Exposição Mulheres e 

República); Escola Superior de Educação de Lisboa; Rede de Bibliotecas Escolares; Plano Nacional de Leitura. 

1.5 Continuação dos protocolos com Instituições do Ensino Superior, tendo em vista o desenvolvimento de actividades de iniciação à prática 

profissional, no âmbito da formação inicial de professores, designadamente nas disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês, Educação 

Visual, Oficina de Expressão Plástica e História de Arte. 

1.6 Continuação das parcerias com o Centro Hospitalar de Lisboa Central, com a DIE - Direcção de Infra-Estruturas do Exército, com as 

OGFE - Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, com a RESOPRE - Instrumentos de precisão e com a Fundação Tiadro /Exército 

de Salvação, com o objectivo de captar  formandos para o Centro de Novas Oportunidades. 

1.7 Continuação da cooperação regular com a Câmara Municipal de Lisboa no sentido da melhoria do funcionamento das escolas do 1º ciclo 

e dos jardins-de-infância.  

1.8 Cooperação regular com diferentes entidades e instituições: Arquivo Municipal, Arquivo Fotográfico de Lisboa, Teatro da Garagem, 

Gabinete Técnico de Alfama, Juntas de Freguesia, Centro de Saúde da Graça e associações desportivas e socioculturais da comunidade 

envolvente. 
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1.9  Continuação da estreita colaboração com a Junta de Freguesia de S. Vicente de Fora, indispensável à realização de inúmeras actividades 

do Agrupamento, nomeadamente da Escola Gil Vicente. 

1.10 Continuação da colaboração com as Juntas de Freguesia da área de influência das escolas do Agrupamento 

1.11 Continuação da colaboração regular com a Liga dos Antigos Alunos.  

1.12 Continuação da parceria com o Centro de Saúde da Graça, a Farmácia Normal e o Grupo Holon, no âmbito do programa nacional da 

higiene oral, prevenção da cárie dentária, rastreio auditivo e oftalmológico.   

 

2. Relação com os pais e encarregados de educação e com a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

2.1 Cedência, à Associação de Pais e Encarregados de Educação, de espaço e material de apoio para a concretização dos seus objectivos. 

2.2 Realização de reuniões regulares com a Associação de Pais e Encarregados de Educação, de modo a promover o diálogo entre o 

Agrupamento e a Associação, tendo em vista a recolha do seu contributo para a melhoria das condições escolares dos alunos. 

2.3 Criação de condições para que se possa garantir a representação dos pais e encarregados de educação nas diversas estruturas orgânicas do 

Agrupamento, de acordo com o Regulamento Interno. 

2.4 Incentivo à participação dos encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos, mediante a relação privilegiada com os 

directores de turma, os professores titulares de turma e os educadores. 

2.5 Solicitação da colaboração e da participação dos pais e encarregados de educação nas diversas actividades promovidas pelo 

Agrupamento. 

2.6  Envolvimento dos pais e encarregados de educação na semana da leitura, A Ler Vamos, actividade dinamizada pela biblioteca escolar. 

2.7  Realização das actividades: Matemática para Todos - Problemas em Família e Já sei ler (Plano Nacional de Leitura), dirigidas aos pais 

e encarregados de educação dos alunos do 1º ciclo e dos jardins-de-infância do Agrupamento, incentivando-os ao acompanhamento da 

vida escolar dos seus educandos.  
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3. Relação com as estruturas representativas dos alunos 

3.1 Disponibilização de apoio financeiro, permitindo que a Associação de Estudantes tenha condições de trabalho para concretizar os seus 

objectivos. 

3.2 Incentivo à participação dos alunos nos actos eleitorais e na actividade regular da Associação de Estudantes e acompanhamento das 

eleições para os respectivos corpos gerentes. 

3.3 Realização de reuniões periódicas com a Direcção da Associação de Estudantes para avaliar as suas necessidades e ouvir as suas 

propostas. 

3.4 Realização de reuniões periódicas com as Assembleias de Delegados de Turma do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. 

 

 V - AVALIAÇÃO INTERNA DO AGRUPAMENTO 
 

1.1 Elaboração e divulgação do retrato da organização escolar nos vários domínios do seu desempenho. 

1.2 Construção e divulgação de um Plano de Melhoria para o Agrupamento de Escolas. 

1.3 Elaboração de relatórios parciais de auto-avaliação e do relatório anual de execução. 

1.4 Articulação dos processos de avaliação dos serviços da biblioteca (dados estatísticos de utilização e de empréstimo) e do relatório de 

aplicação do Modelo de Auto-avaliação da Biblioteca Escolar (Domínio D – Gestão da Biblioteca Escolar), assim como dos dados do 

processo de Auto-avaliação do CNO (Modelo CAF) com o processo da avaliação interna do Agrupamento. 

1.5 Realização de uma sessão de (in)formação sobre a auto-avaliação das escolas e de actividades de formação no âmbito da auto-avaliação 

escolar.  
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VI - PROJECTOS ESPECÍFICOS
1
 

1.1 Feira do Gil: Actividade dinamizada pela Biblioteca Escolar que irá decorrer entre 9 e 13 de Maio de 2011 e tem como tema central 

“Contributos da química para o bem-estar da humanidade” (Exposição Marie Curie; Colóquio Mulheres e Ciência; Ciclo de Cinema e de 

Documentários; Feira do Livro). 

1.2 Orquestra do Gil: Actividade de enriquecimento curricular realizada pelo grupo disciplinar de Educação Musical e destinada aos alunos 

do 2º e 3º ciclo que revelem gosto e vontade de aprender a tocar um instrumento musical.  

1.3 Semana das Línguas: Exposição dos trabalhos elaborados pelos alunos no âmbito das aulas de Língua Portuguesa, Francês, Inglês e 

Alemão, sobre temas diversos, bem como apresentação de filmes e de música, da responsabilidade do Departamento de Línguas, a 

realizar no mês de Maio. 

1.4 Revista Babel: Revista anual plurilingue para divulgação de trabalhos escritos produzidos pelos alunos dos ensinos básico e secundário 

no âmbito das disciplinas de Português, Francês, Inglês e Alemão, da responsabilidade do Departamento de Línguas, com a colaboração 

da Biblioteca Escolar ao nível da execução gráfica. 

1.5 Centro de Estudos Lusófonos (CEL): Projecto de divulgação da literatura e cultura lusófonas. 

1.6 Jornal do Gil: Jornal escolar, orientado por uma equipa de três docentes do Departamento de Línguas, com uma edição em cada período 

escolar. Prevê-se a elaboração de uma versão em formato digital. 

1.7 Feira da Ciência: Projecto dinamizado pelos professores de Ciências Físico-Químicas e pelos alunos do 3º ciclo que pretende promover o 

ensino experimental das ciências, construir um espaço de divulgação e informação científica e criar hábitos de pesquisa nos alunos. 

1.8 Desporto Escolar: Actividade que pretende incentivar a prática desportiva regular dos alunos da Escola-sede do Agrupamento, através da 

organização e dinamização dos seguintes grupos/equipas, com treino bissemanal em horário pós-lectivo e quadro competitivo do desporto 

escolar: Basquetebol e Voleibol (masculino e feminino), Badminton e Vela (mistos).  

                                                 
1
 Para uma informação mais detalhada sobre todos os projectos específicos (os acima citados e outros) consultar em anexo: Plano Anual de Actividades das EB1;Plano Anual de 

Actividades dos Jardins-de-Infância; Plano de Acção e de Actividades da Biblioteca Escolar; Plano Anual de Actividades dos Grupos Disciplinares.  
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1.9 Torneios Inter-Turmas: Torneios por modalidade desportiva entre equipas (masculinas e femininas) representantes das turmas, realizados 

semanalmente e ao longo de todo o ano lectivo, dirigidos a todos os anos de escolaridade, com excepção do 5º Ano. 

1.10 Jogos com Fronteiras: Actividade lúdica, interdisciplinar, composta por provas físicas e provas de carácter cognitivo, destinada a todas as 

turmas de todos os anos de escolaridade e subordinada ao tema Contributos da química para o bem-estar da humanidade. 

1.11 Espaço Lúdico: Projecto que pretende promover actividades lúdicas e criativas para os alunos do 2º ciclo, de modo a contribuir para o seu 

desenvolvimento educativo, social e cultural, bem como assegurar o acompanhamento dos mesmos nos seus tempos livres. Pretende-se, 

igualmente, dinamizar um espaço educativo, recreativo e cultural, onde os discentes possam realizar actividades variadas que estimulem a 

participação e a autonomia, o respeito, a tolerância, a auto-estima e as relações interpessoais. 

1.12 As Voltas dos Livros: Projecto dinamizado pela biblioteca escolar com o objectivo de promover a leitura orientada na sala de aula junto 

dos alunos da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo, a partir dos livros recomendados pelo PNL. 

1.13 Clube de Leitura: Projecto dinamizado pela biblioteca escolar com o objectivo de promover a leitura junto dos alunos do 2º Ciclo, 3º ciclo 

e secundário. 

1.14 Clube de Informática: Projecto dinamizado pela biblioteca escolar com o objectivo de promover a literacia informática junto dos alunos 

do 2º ciclo. 
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VII - CONTRIBUTOS DA QUÍMICA PARA O BEM-ESTAR DA HUMANIDADE
2
 

 

1. Ateliês 

1.1 Truques da Ciência 

1.2 A cultura dos afectos 

1.3  Cantinho das Ciências 

1.4  Semana das Experiências 

1.5 Tabela periódica reciclável e Filmografia Química 

1.6 Ciência na Escola 

1.7 Clube de Ciência 

1.8 Química sentida 

1.9  Escola Aberta ao 1º ciclo 

2. Debates / Documentários/ Palestras 

2.1 Colóquio Mulheres e Ciência 

2.2 Ciclo de cinema e de documentários subordinado ao tema: Alquimias  

2.3 Homenagem a António Gedeão - Dia Mundial da Poesia 

2.4 Um dia com… 

3. Exposições 

3.1 Feira do Gil 

3.2 Exposição Marie Curie 

                                                 
2
 Para uma informação mais detalhada consultar em anexo: Plano Anual de Actividades dos Jardins-de-Infância; Plano de Actividades da Biblioteca Escolar; Plano Anual de Actividades dos 

Departamentos Curriculares. 
 



Agrupamento de Escolas Gil Vicente 

Plano Anual de Actividades – 2010/2011 32 

3.3 Experimentarium: com utilização do material de museu, recriar as experiências de Thomsom 

3.4 Evolução do modelo atómico 

3.5 As mulheres do prémio Nobel 

3.6 Exposições temporárias de trabalhos relacionados com o tema – Contributos da Química para o bem-estar da humanidade 

4. Visitas de estudo  

4.1 Visita aos Museus da Ciência e de História Natural (Criar biografias sobre quem se destacou na área da química) 

4.2 Visita ao Pavilhão da Ciência Viva 

4.3 Centro de Ciência Viva (Lousa ou Alviela)  

4.4 Instituto Tecnológico Nuclear 

5. Projectos  
5.1  Laboratório Nocturno 

5.2 Recicl’arte 

5.3 Ciência na Escola 

6. Outros 
6.1 Inventário do fundo documental da biblioteca escolar alusivo ao tema, e sua divulgação à comunidade escolar. 

6.2 “Expressões com química “(reconhecer a possibilidade que a Língua Portuguesa nos oferece de jogar com os sentidos diversos do vocabulário 

comum e respectiva associação à química) 

6.3 Há Química no Memorial do Convento? (Relacionar o universo ficcional com a realidade científica) 

6.4 A Química nos diferentes tipos de texto – António Gedeão, autores do século XX e textos científicos 

6.5 Há sempre Química entre nós (Semana das Línguas)  

6.6  Jogos com Fronteiras  
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ANEXOS 

 
 Plano de Acção e Anual de Actividades da Biblioteca Escolar 

 Plano Anual de Actividades das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico (EB1) 

 Plano Anual de Actividades dos grupos disciplinares de História, Geografia, Filosofia e Economia 

 Plano Anual de Actividades dos grupos disciplinares de Educação Tecnológica, Artes Visuais, Educação Musical, Teatro e Educação Física 

 Plano Anual de Actividades dos grupos disciplinares de Português, Inglês e Francês 

 Plano Anual de Actividades dos grupos disciplinares de Matemática, Biologia e Geologia, Física e Química e Informática 

 Plano Anual de Actividades do Departamento de Educação Pré-escolar  

 Plano Anual de Actividades do Serviço de Psicologia e Orientação e da Educação Especial 

 Plano Anual dos Directores de Curso 

 



Anexo 4. Plano de Ação do Plano Tecnológico Educativo 
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INTRODUÇÃO 
 

 

As tecnologias da informação e da comunicação (TIC) ocupam presentemente 

um lugar de relevo nas sociedades modernas, constituindo um eixo vital do respectivo 

processo de desenvolvimento, a escola não pode alhear-se desta realidade. Assim, é 

desejável que não só se equacionem as potencialidades que as tecnologias contêm, mas 

é sobretudo importante mobilizá-las ao serviço da educação e do ensino, melhorando a 

eficácia do processo de ensino e aprendizagem.  

 

Numa escola promotora de igualdades de oportunidades, o combate à 

infoexclusão constitui certamente uma aposta crucial. Assim, perspectivar um uso 

generalizado das TIC por toda a comunidade educativa (professores, alunos, 

funcionários e encarregados de educação) é um propósito que o Agrupamento de 

Escolas Gil Vicente deve almejar.  

 

Deste modo, propomos para o Plano TIC uma estrutura tecnológica, engloba um 

conjunto diversificado de medidas relativas à (re)organização e inventariação de 

espaços e equipamentos;  

 



 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Pretendemos um agrupamento de escolas que não utilize as Tecnologias pelas Tecnologias, mas que utilize as Tecnologias ao serviço da 

comunidade escolar na utilização em contexto educativo, na promoção de uma cultura de projecto e na melhoria da comunicação entre todos os 

elementos da comunidade educativa procurando uma optimização na redução de “papel”. 
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ACÇÕES DO PTE 
 

 

PTE – Plano Técnico (PT) e  Plano Pedagógico (PP) 

  

Realizar as seguintes actividades relativamente ao PT:  

 

 Instalação e manutenção de uma plataforma de aprendizagem; 

 Criação de uma lista de mails institucionais (primeira fase, professores e 
serviços); 

 Organização e gestão de fluxos de informação do Agrupamento com as 
entidades intervenientes (Professores, Alunos, CNO, Jornal, Directores 

de Turma, Associação dos antigos alunos, Associação de Pais); 

 Manutenção/actualização da página da escola; 

 Apoio ao novo sistema informático da escola e ao programa e-escola e e-

escolinhas; 

 Inventariar os equipamentos informáticos; 
 

Realizar as seguintes actividades relativamente ao PP:  

 

 Propostas de actividades; 
Entregar a todos os coordenadores de departamentos e ao coordenador do 

1º ciclo um documento com o objectivo identificar propostas de 

actividades, calendarização, intervenientes, recursos; 

 Levantamento de necessidades de formação; 

Entregar a todos os coordenadores de departamentos e ao coordenador do 

1º ciclo um documento que identifique necessidades de formação; 

 Levantamento de possíveis formadores/apoios; 

 Realizar sessões de formação não certificadas e de curta duração. 

 Se possível, realizar acções de formação certificadas e integradas no 
Plano de formação do Centro de Formação Professor João Soares; 

 Parcerias com a BE 

 Parcerias com o Jornal da Escola 

 Divulgação dos materiais produzidos. 

 Parcerias com os Serviços Administrativos 

 

 



ANEXOS: 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE 

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLO DE GIL VICENTE 
NECESSIDADES DE FORMAÇÃO  

ANO LECTIVO 2009/2010 
 

 

EQUIPA PTE 
IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

 
 

Departamento:  
 

 

Grupo disciplinar:  
 

 
 

Formação  
 

Temas para aprofundamento 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

Objectivos 

1.  
 

2.  

3.  

 
 

Professores 
Temas 

Professores 
Temas 

  1    2    3 1    2    3 

1.       2.       

3.       4.       

5.       6.       

7.       8.       

9.       10.       

11.       12.       

13.       14.       

15.       16.       

17.       18.       

19.       20.       

21.       22.       

23.       24.       

25.       26.       



 
Equipa PTE 
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ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLO DE GIL VICENTE 

NECESSIDADES DE FORMAÇÃO  
ANO LECTIVO 2009/2010 

 
 

EQUIPA PTE 
IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

 

Assistentes Administrativos    Assistentes Operacionais   
 

 
 

Formação  
 

Temas para aprofundamento 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

Objectivos 

4.  
 

5.  

6.  

 
 

Funcionários 
Temas 

Funcionários 
Temas 

  1    2    3 1    2    3 

27.       28.       

29.       30.       

31.       32.       

33.       34.       

35.       36.       

37.       38.       

39.       40.       

41.       42.       

43.       44.       

45.       46.       
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 
Âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento é aplicável aos membros da comunidade escolar, outros utentes e prestadores de 
serviços devidamente autorizados, do Agrupamento de Escolas Gil Vicente, com sede na Escola Secundária 
com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente, sita na Rua da Verónica, n.º 37, freguesia de S. Vicente de Fora, concelho de 
Lisboa. 

2. O Agrupamento de Escolas Gil Vicente é constituído pelos seguintes estabelecimentos de educação e ensino: 
a) Jardim-de-infância de S. Vicente de Fora (Freguesia de S. Vicente de Fora); 

b) Jardim-de-infância do Castelo (Freguesia do Castelo); 

c) Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Castelo (Freguesia do Castelo); 

d) Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico Convento do Salvador, n.º 212 (Freguesia de St.º Estêvão); 
e) Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico Infanta D. Maria, n.º 4 (Freguesia de S. Vicente de Fora); 

f) Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Madalena, n.º 75 (Freguesia da Madalena); 

g) Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico Marqueses de Távora, n.º 199 (Freguesia da Graça); 

h) Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Sé (Freguesia da Sé); 
i) Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente (Freguesia de S. Vicente de Fora). 

 

Artigo 2.º 
Finalidades 

Este regulamento, juntamente com os regimentos e regulamentos em anexo, define os direitos e deveres dos 
membros da comunidade escolar, o regime de funcionamento do Agrupamento de Escolas, bem como o modo 
como se organizam os seus órgãos, estruturas e serviços. 

 

Artigo 3.º 
Acesso aos estabelecimentos de educação e ensino que constituem o Agrupamento  

1. Têm livre acesso aos estabelecimentos de educação e ensino que constituem o Agrupamento de Escolas Gil 
Vicente o pessoal docente e não docente que neles presta serviço, os membros do conselho geral e do 
conselho pedagógico, os alunos matriculados em cada uma das escolas e que não se encontrem suspensos 
da sua frequência, bem como os alunos inscritos nos cursos de educação e formação de adultos e em 
processo de reconhecimento e validação de competências, no caso da Escola Secundária com 2.º e 3.º 
Ciclos Gil Vicente. 

2. Os alunos inscritos nos cursos de educação e formação de adultos ou em processo de reconhecimento e 
validação de competências apenas têm acesso à Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente e nas 
condições a seguir referidas, não podendo nunca circular pela escola em espaços que não lhes estão 
destinados: 

a) Para frequentar aulas, durante o horário definido para as actividades lectivas do seu curso; 
b) Para acesso aos serviços administrativos do Centro Novas Oportunidades ou aos serviços de secretaria e 

papelaria, limitando-se a sua deslocação aos acessos a esses serviços; 

c) Para acesso à biblioteca escolar durante o período de atendimento nocturno definido para este serviço. Só 
poderão ter acesso a este serviço, durante o período diurno, os alunos/formandos que tiverem requerido 
autorização específica para tal junto do órgão de direcção executiva do Agrupamento. 

3. Podem ainda ter acesso aos estabelecimentos de educação e ensino que constituem o Agrupamento de 
Escolas Gil Vicente: 

a) Os membros dos corpos sociais das associações de pais e encarregados de educação; 

b) Os pais e encarregados de educação, para tratar de assuntos relativos aos seus educandos, na secretaria 
e na papelaria, ou junto do director de turma (escola sede), do professor titular de turma ou do 
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coordenador de escola (escolas do 1.º ciclo do ensino básico) ou da educadora responsável pelo grupo 
(jardins de infância). Devem dirigir-se-lhes no dia e hora reservados para o efeito, salvo em situações 
previamente acordadas; 

c) Os membros dos corpos gerentes da Liga dos Antigos Alunos do Liceu Gil Vicente, no caso da Escola 
Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente; 

d) Os atletas, treinadores e restante pessoal dos clubes desportivos a quem são cedidas as instalações 
desportivas após o final do horário lectivo, no caso da Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente; 

e) Os dirigentes e activistas sindicais, devidamente identificados e em cumprimento das suas funções 
sindicais; 

f) Qualquer outra pessoa, por motivos devidamente justificados. 
4. As pessoas mencionadas no número anterior apenas poderão ter acesso aos espaços reservados para o seu 

atendimento ou utilização, pelo que não poderão circular pelos restantes espaços dos diferentes 
estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento sem a devida autorização. 

5. Os jardins-de-infância e as escolas do 1.º ciclo do ensino básico deverão manter encerrados os seus portões 
principais de acesso, com excepção dos momentos previamente determinados para a entrada e saída de 
crianças e alunos. Os encarregados de educação deverão ser informados do horário de abertura e 
encerramento dos portões. 

6. É obrigatória a apresentação de documento de identificação por parte de quem pretenda entrar nos 
estabelecimentos de educação e ensino que constituem o Agrupamento de Escolas Gil Vicente, sempre que 
lhe for solicitado pelos funcionários ou professores no exercício das suas funções. 

7. O acesso dos alunos que frequentam a Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente implica a 
passagem do cartão magnético pelo identificador. 

8. A utilização da biblioteca escolar, das instalações desportivas, do refeitório, do bufete e de outros espaços a 
definir pelos órgãos de administração e gestão do Agrupamento, será objecto de autorização e 
regulamentação específica, a aprovar pelo conselho pedagógico. 

9. É permitido o estacionamento de viaturas na Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente nas seguintes 
condições: 

a) Viaturas de Professores e funcionários do Agrupamento quando estes se encontram na escola exercendo 
as suas funções, no período de tempo compreendido entre as 07.30h e as 23.30h; 

b) Viaturas de utentes das instalações gimnodesportivas, nas situações devidamente autorizadas pelo órgão 
de direcção executiva do Agrupamento, a partir das 20.00h. 

 

Artigo 4.º 
Instalações e equipamentos 

1. Consideram-se instalações escolares todas as que estão delimitadas pelas paredes e muros exteriores dos 
diversos estabelecimentos de educação e ensino que constituem o Agrupamento de Escolas Gil Vicente. 

2. As instalações e outros espaços e equipamentos destinam-se a ser utilizados, de acordo com a sua 
especificidade, pelos elementos da comunidade escolar, no desenvolvimento das suas funções e actividades. 

3. Compete ao órgão de direcção executiva do Agrupamento a gestão de todas as instalações, espaços e 
equipamentos, de acordo com a legislação em vigor, ouvido o conselho pedagógico e respeitadas as 
recomendações do conselho geral. 

4. A utilização das instalações para fins diferentes daqueles a que se destinam carece de autorização prévia do 
órgão de direcção executiva do Agrupamento. 

5. A cedência onerosa ou gratuita dos espaços e instalações a pessoas ou entidades estranhas ao Agrupamento 
deverá, por estas, ser requerida ao órgão de direcção executiva, que decidirá de acordo com as leis vigentes. 

6. É da responsabilidade de toda a comunidade escolar a manutenção das boas condições de higiene, 
segurança e funcionalidade das instalações e equipamentos, cabendo aos responsáveis tomar as medidas 
que garantam a sua implementação. 

7. Sempre que resultem danos nas instalações e outros espaços, equipamentos, materiais e bens, provocados 
por actos de vandalismo ou pela sua incorrecta utilização, exigir-se-á ao infractor a sua reparação. 
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Artigo 5.º 
Oferta do Agrupamento 

1. Educação Pré-Escolar. 

2. 1.º Ciclo do Ensino Básico: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade. 
3. 2.º Ciclo do Ensino Básico: 

a) 5.º e 6.º anos de escolaridade; 

b) Ensino articulado da música, mediante protocolo com a Fundação Musical dos Amigos das Crianças – 
Escola de Ensino Artístico Especializado. 

4. 3.º Ciclo do Ensino Básico: 
a) 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade; 

b) Cursos de Educação e Formação (CEF): 

• Tipo 2: Práticas Técnico-Comerciais (2.º ano - 2009/2010) e Operador de Informática; 
• Tipo 3: Práticas Técnico-Comerciais; 
• Poderão funcionar outros cursos, previstos no Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de Julho, com 

a Rectificação n.º 1673/2004, de 7 de Setembro, desde que para tal haja número de alunos suficiente, 
interesse por parte dos órgãos de direcção do Agrupamento e autorização de funcionamento por 
parte da tutela. 

5. Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade): 

a) Cursos Científico-Humanísticos: 

• Curso de Ciências e Tecnologias; 
• Curso de Línguas e Humanidades; 
• Poderão funcionar outros cursos, previstos no Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 24/2006, de 6 de Fevereiro, desde que para tal haja 
número de alunos suficiente, interesse por parte dos órgãos de direcção do Agrupamento e 
autorização de funcionamento por parte da tutela; 

b) Cursos Profissionais: 

• Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos; 
• Curso Profissional de Animador Sociocultural; 
• Curso Profissional de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade; 
• Curso Profissional de Técnico de Marketing; 
• Curso Profissional de Técnico de Turismo; 
• Curso Profissional de Artes do Espectáculo – Interpretação; 
• Poderão funcionar outros cursos, aprovados por portaria do Ministério da Educação e previstos na 

página electrónica da Agência Nacional para a Qualificação, desde que para tal haja número de 
alunos suficiente, interesse por parte do órgão de direcção executiva do Agrupamento e autorização 
de funcionamento por parte da tutela. 

6. Formação de Adultos: 
a) Cursos de Educação e Formação de Adultos: 

• 3.º Ciclo do Ensino Básico; 
• Ensino Secundário; 

b) Reconhecimento e Validação de Competências: 
• 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico; 
• Ensino Secundário; 
• Unidades de Formação de Curta Duração para Conclusão do 12.º ano, previstas do Decreto-Lei n.º 

357/2007, de 29 de Outubro; 
 

c) Cursos de Educação Extra-escolar: 
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• Curso de Português para Estrangeiros; 
• Poderão funcionar outros cursos, previstos no Despacho n.º 37/SEEBS/93, de 15 de Setembro, 

desde que para tal haja número de formandos suficiente, interesse por parte dos órgãos de direcção 
do Agrupamento e autorização de funcionamento por parte da tutela. 

 

CAPÍTULO II 
REGIME DE FUNCIONAMENTO 

Artigo 6.º 
Horário das actividades escolares 

1. Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar: 

a) Componente educativa: 

• Jardim-de-Infância do Castelo: das 09.00h às 12.00h e das 13.00h às 15.00h; 
• Jardim-de-infância de S. Vicente de Fora: das 09.00h às 12.30h e das 13.30h às 15.00h; 

b) Componente de apoio à família (Jardim-de-infância de S. Vicente de Fora): das 08.00h às 09.00h e das 
15.30h às 17.30h. 

2. Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 

a) Regime normal (Escolas do 1.º ciclo do ensino básico n.º 4 - Infanta D. Maria, da Sé, n.º 75 - Madalena e 
n.º 199 - Marqueses de Távora): 
• Componente lectiva: das 09.00h às 12.00h e das 13.30h às 15.30h; 
• Actividades de enriquecimento curricular: das 15.30h às 17.30h; 
• Componente de apoio à família (Escolas do 1.º ciclo do ensino básico n.º 75 - Madalena e n.º 199 - 

Marqueses de Távora): das 08.00h às 09.00h e das 17.30h às 19.00h. 

b) Regime duplo (Escolas do 1.º ciclo do ensino básico do Castelo e n.º 212 - Convento do Salvador): 

• Componente lectiva: turno da manhã – das 08.00h às 13.00h; turno da tarde – das 13.15h às 18.15h; 
• O horário das actividades escolares poderá ser alterado, mediante aviso prévio e atempado aos 

encarregados de educação, sempre que se realizem actividades de complemento curricular que 
impliquem a junção de todos os alunos num único turno; 

• Actividades de enriquecimento curricular: o horário de funcionamento é elaborado anualmente por 
cada escola, de acordo com o número de candidatos e com as disponibilidades de espaço e de 
recursos humanos de cada escola; 

3. Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente (ensino diurno): 

a) As aulas, organizadas em blocos de 90 minutos e segmentos de 45 minutos, funcionam de segunda a 
sexta-feira, entre as 08.10 horas e as 18.35 horas, com excepção da quarta-feira em que as aulas 
terminarão às 16.45h, reservando-se o período seguinte para a realização de reuniões e de torneios inter- 
-turmas, organizados pelo grupo disciplinar de Educação Física, bem como de outras actividades 
envolvendo professores e alunos. Os intervalos são de 15 minutos, com excepção do primeiro da manhã e 
do último da tarde, que terão a duração de 20 minutos; 

b) Os tempos lectivos são regulados por sinal sonoro, accionado automaticamente. Os segmentos de 45 
minutos são sinalizados por um toque curto; o início e o fim dos blocos de 90 minutos são sinalizados por 
um toque longo; 

c) O toque de entrada indica que os docentes e alunos se devem dirigir para as respectivas salas de aula. 
Os alunos só poderão entrar na sala ou sair dela na presença e com autorização do respectivo professor; 

d) Decorridos 5 minutos após o toque, ou 10 minutos caso se trate do primeiro tempo da manhã e da tarde, e 
verificada a ausência do professor, o respectivo auxiliar de acção educativa registará, em folha própria, a 
falta do professor; 

e) No caso de a ausência do professor se verificar em turmas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (à 
excepção dos CEF) ou dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário, o funcionário 
providenciará imediatamente para que o professor em falta seja, na medida do possível, substituído; 

f) Se, por razões de força maior, o professor se vir impossibilitado de comparecer na sala de aula dentro do 
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limite referido na alínea d), deverá assegurar-se de que o funcionário e os alunos sejam informados desse 
facto e o aguardem; 

g) A entrada dos alunos na sala de aula, após a entrada do professor, depende da autorização deste, ouvida 
a justificação do atraso; 

h) As actividades do desporto escolar, organizadas em treinos bissemanais e em actividades competitivas, 
funcionam preferencialmente de segunda a sexta-feira, entre as 18.35h e as 20.00h, e aos sábados, em 
horário a determinar por cada calendário competitivo. 

4. Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente (formação de adultos): 

a) Cursos de Educação e Formação de Adultos: 
• Regime diurno: das 08.55h às 13.15h; 
• Regime nocturno: das 19.00h às 23.15h; 

b) Cursos de Educação Extra-escolar: das 19.00h às 23.15h; 

c) Reconhecimento e Validação de Competências: as sessões de trabalho podem ser individuais ou de 
grupo e podem decorrer no período compreendido entre as 08.00h e as 23.00h. 

 

Artigo 7.º 
Livro de ponto 

1. Nos jardins-de-infância, o livro de ponto é guardado nas salas onde funcionam as actividades educativas. 

2. Nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico, o livro de ponto é guardado na sala de professores. O transporte do 
livro desta sala para a sala de aula e vice-versa está a cargo dos professores. 

3. Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente (ensino diurno): 
a) O livro de ponto é guardado na sala de professores. O transporte do livro desta sala para a sala de aula e 

vice-versa está a cargo dos professores, excepto nos casos em que for absolutamente necessária a 
intervenção de um auxiliar de acção educativa, de acordo com instruções dadas pelo órgão de direcção 
executiva do Agrupamento; 

b) Nas disciplinas de Educação Física e de Educação Tecnológica, os livros mantêm-se no respectivo 
gabinete e sala de aula, durante o horário lectivo dos professores responsáveis e, fora dos seus horários, 
na sala de professores. 

4. Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente (formação de adultos): 

a) Nos cursos de educação e formação e nos cursos de educação extra-escolar, o livro de ponto é guardado 
na sala de professores. O transporte do livro desta sala para a sala de aula e vice-versa está a cargo dos 
professores; 

b) Para as actividades de reconhecimento e validação de competências não existe livro de ponto. O registo 
das sessões é feito em folhas próprias guardadas em dossiês, que se encontram no gabinete do Centro 
Novas Oportunidades. 

5. Aos alunos é vedado o acesso ao livro de ponto. 
 

Artigo 8.º 
Horário de atendimento dos serviços 

1. O serviço de psicologia e orientação e o serviço de educação especial funcionam num horário anualmente 
reajustado, de acordo com o disposto nos artigos 194.º e 197.º 

2. A biblioteca escolar funcionará em horário a aprovar no início de cada ano lectivo e tomará em consideração 
os recursos humanos disponíveis, garantindo-se sempre, e obrigatoriamente, horas de abertura, em cada um 
dos períodos de aulas: manhã, tarde e noite. 

3. O refeitório funciona apenas para serviço de almoços, entre as 12.00h e as 14.00 horas. 

4. A secretaria funciona, para atendimento ao público: 

a) Em período de actividades lectivas: das 09.30h às 17.00h; 

b) Em período de férias escolares: das 09.30h às 16.30h. 
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5. O horário dos serviços a seguir referidos deverá ser determinado e afixado (nos átrios de entrada, salas de 
professores e à entrada do respectivo serviço) no início de cada ano lectivo, em função dos recursos 
humanos disponíveis, garantindo-se sempre, e obrigatoriamente, horas de atendimento nos períodos de aulas 
da manhã e da tarde: 

• Serviço de acção social escolar (S.A.S.E.); 
• Bufete; 
• Reprografia. 

6. O horário da papelaria deverá ser determinado e afixado no início de cada ano lectivo, em função dos 
recursos humanos disponíveis, garantindo-se sempre, e obrigatoriamente, horas de atendimento nos períodos 
de aulas da manhã e da tarde e o atendimento ao público para aquisição de impressos ou documentos de 
carácter administrativo, durante todo o período de funcionamento da secretaria. 

7. Os serviços administrativos do Centro Novas Oportunidades funcionam das 11.00h às 21.00h. 
 

Artigo 9.º 
Calendário escolar 

1. Os estabelecimentos de educação e ensino que constituem o Agrupamento de Escolas Gil Vicente iniciam, 
desenvolvem e terminam as actividades educativas e escolares nos prazos previstos na legislação vigente 
e/ou nos decorrentes do exercício da sua autonomia. 

2. Nos cursos de educação e formação do ensino básico, nos cursos profissionais do ensino secundário e na 
formação de adultos, a escola tem autonomia para gerir o calendário escolar, de forma a leccionar o número 
total de horas estipulado. 

3. Nos cursos de educação e formação do ensino básico e nos cursos profissionais do ensino secundário, o 
cumprimento do número total de horas de formação constantes das matrizes curriculares não deve exceder, 
em caso algum, o número de horas anual, semanal e diário previsto nos normativos em vigor.  

 

Artigo 10.º 
Procedimentos em caso de emergência ou acidente 

1. Os estabelecimentos de educação e ensino que constituem o Agrupamento de Escolas Gil Vicente deverão 
manter actualizados os seus planos de emergência, testados anualmente através de exercícios de evacuação 
e assegurar a sua permanente divulgação junto da comunidade escolar. 

2. O órgão de direcção executiva do Agrupamento deverá ser imediatamente informado de qualquer situação de 
acidente ou emergência. 

3. Caso ocorra algum acidente pessoal e seja necessário o transporte para urgência hospitalar, será 
providenciado o pedido de comparência do Serviço de Emergência Médica (112). 

4. Sempre que ocorrer um acidente deverão ser imediatamente accionados os mecanismos conducentes à 
activação do seguro escolar (acidentes com alunos) ou do processo de acidente em serviço (acidentes com 
pessoal docente e não docente). 

5. Quando for necessária a deslocação de um aluno ao hospital, deverá o mesmo ser acompanhado por um 
auxiliar de acção educativa, competindo ao órgão de direcção executiva do Agrupamento, no caso da Escola 
Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente, ou ao coordenador de escola, nos casos dos estabelecimentos 
da educação pré-escolar e do 1.º ciclo, informar dessa ocorrência o encarregado de educação. 

6. Na ocorrência de alguma situação de emergência (sismo, desmoronamento, incêndio, explosão, etc.), é 
recomendada a manutenção da calma e o cumprimento escrupuloso dos procedimentos indicados para o 
efeito, os quais deverão ser do conhecimento geral e estar afixados, de forma bem visível, em locais de risco, 
acessos a pisos, pavilhões, bufete, refeitório, laboratórios, oficinas, sala de professores e serviços 
administrativos. 
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CAPÍTULO III 
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

Artigo 11.º 
Definição e constituição 

Os serviços de administração escolar integram a secretaria e o serviço de acção social escolar e tratam dos 
aspectos administrativos relativos a alunos, pessoal docente e pessoal não docente. 

 

Artigo 12.º 
Secretaria 

1. A secretaria está sob a directa responsabilidade do chefe de serviços de administração escolar e compreende 
as seguintes áreas funcionais: 

a) Alunos; 

b) Pessoal docente e não docente; 
c) Contabilidade/Tesouraria; 

d) Expediente geral. 

2. O chefe de serviços de administração escolar depende hierárquica e funcionalmente do órgão de direcção 
executiva do Agrupamento. 

3. Os funcionários administrativos estão dependentes hierárquica e funcionalmente do chefe de serviços de 
administração escolar, ou de quem o substituir na sua ausência. 

 

Artigo 13.º 
Serviço de acção social escolar 

1. O serviço de acção social escolar (SASE) coordena: 

a) Auxílios económicos; 
b) Seguro escolar; 

c) Bufete; 

d) Refeitório; 

e) Papelaria; 
f) Reforços alimentares; 

g) Transportes escolares. 

2. Não existindo, no Agrupamento de Escolas Gil Vicente, nenhum técnico de acção social escolar e sendo esta 
competência exercida por uma assistente de administração escolar, o serviço de acção social escolar 
funciona na dependência hierárquica do chefe de serviços de administração escolar. 

 

CAPÍTULO IV 
DIREITOS E DEVERES COMUNS AOS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR 

Artigo 14.º 
Direitos 

1. Constituem direitos comuns a todos os membros da comunidade escolar: 

a) Ser respeitado e tratado de forma digna, independentemente do seu país de origem, da sua condição 
socioeconómica, meio cultural, etnia, orientação sexual e sexo e das suas convicções pessoais, 
designadamente políticas ou religiosas; 

b) Ver garantida a sua liberdade de expressão, embora condicionada pelo contexto de uma escola e da 
população infantil e adolescente que a frequenta; 
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c) Aceder à documentação produzida pelo Ministério da Educação e por outras instituições que se relacione 
com o seu desempenho escolar e profissional; 

d) Ter acesso, atempadamente, à informação indispensável à preparação e participação em reuniões; 
e) Intervir, democrática e livremente, em tudo quanto diga respeito ao Agrupamento e contribua para 

melhorar as aprendizagens e promover o bem-estar de todos os membros da comunidade escolar; 

f) Conhecer as deliberações dos órgãos de direcção, administração e gestão e das estruturas de orientação 
educativa; 

g) Ser ouvido nas suas opiniões e críticas e esclarecido nas suas dúvidas; 
h) Apresentar queixa e/ou participação ao órgão de direcção executiva do Agrupamento, seguindo as vias 

hierárquicas, sempre que se julgue prejudicado nos seus direitos; 

i) Utilizar os serviços e os equipamentos escolares de acordo com o que sobre o assunto está 
regulamentado; 

j) Ver respeitada a sua integridade psíquica e física e a segurança dos seus bens. 
 

Artigo 15.º 
Deveres 

1. Constituem deveres comuns a todos os membros da comunidade escolar: 
a) Estabelecer relações interpessoais que propiciem a vivência de um clima de democracia, tolerância, 

liberdade, respeito, lealdade, paz, confiança e estima; 

b) Participar e cooperar responsável e construtivamente na vida escolar; 

c) Primar pela assiduidade e pontualidade, quer em relação ao horário e serviço que lhe está atribuído, quer 
em relação às reuniões para que seja convocado. 

d) Zelar pela conservação das instalações, do equipamento, dos materiais, das zonas ao ar livre e de tudo o 
que é património dos diferentes estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento; 

e) Colaborar para que não se introduzam nos diferentes estabelecimentos de educação e ensino do 
Agrupamento pessoas estranhas que não estejam devidamente autorizadas a fazê-lo; 

f) Respeitar as regras de correcção na linguagem, nas atitudes e nos gestos, bem como apresentar-se com 
asseio e compostura no vestuário; 

g) Não praticar qualquer acto ilícito; 

h) Respeitar as normas de higiene na utilização das instalações sanitárias; 

i) Indemnizar o Agrupamento e/ou terceiros por danos provocados; 

j) Submeter à autorização do órgão de direcção executiva do Agrupamento, no caso da Escola Gil Vicente, 
ou dos coordenadores de escola, no caso dos estabelecimentos da educação pré-escolar ou do 1.º ciclo, 
a afixação/distribuição de informação considerada não abrangida pelo direito constitucional à liberdade de 
expressão; 

k) Depositar o lixo nos locais destinados a esse efeito, colaborando na melhoria da qualidade ambiental em 
todo o espaço escolar; 

l) Respeitar o estipulado na Lei n.º 37/2007, de 14 de Agosto, que aprova as normas para a protecção dos 
cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco; 

m) Cumprir o regulamento interno e zelar pelo seu cumprimento. 
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CAPÍTULO V 
ALUNOS 

SECÇÃO I 
Direitos e deveres 

Artigo 16.º 
Direitos específicos dos alunos 

1. São reconhecidos ao aluno os seguintes direitos consignados na Lei n.º 3/2008, de 18 de Janeiro: 
a) Usufruir de um ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em condições de 

efectiva igualdade de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a realização de aprendizagens bem 
sucedidas; 

b) Usufruir do ambiente e do projecto educativo que proporcionem as condições para o seu pleno 
desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua personalidade e da 
sua capacidade de auto-aprendizagem e de crítica consciente sobre os valores, o conhecimento e a 
estética; 

c) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e 
ser estimulado nesse sentido; 

d) Ver reconhecido o empenhamento em acções meritórias, em favor da comunidade em que está inserido 
ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido; 

e) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma planificação equilibrada 
das actividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o 
desenvolvimento cultural da comunidade; 

f) Beneficiar, no âmbito dos serviços de acção social escolar, de apoios concretos que lhe permitam superar 
ou compensar as carências de tipo sociofamiliar, económico ou cultural que dificultem o acesso à escola 
ou o processo de aprendizagem; 

g) Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas actividades escolares ou às suas 
aprendizagens, através do serviço de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de 
apoio educativo; 

h) Ser tratado com respeito e correcção por qualquer membro da comunidade educativa; 

i) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral; 
j) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou 

manifestada no decorrer das actividades escolares; 

k) Usufruir da cobertura do seguro escolar em caso de acidente ocorrido no decurso das actividades 
escolares; 

l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo individual, de 
natureza pessoal ou familiar; 

m) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e gestão da 
escola (conselho geral e conselho pedagógico), na criação e execução do respectivo projecto educativo, 
bem como na elaboração do regulamento interno; 

n) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito da 
escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do regulamento interno da escola; 

o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos professores, 
directores de turma e órgãos de administração e gestão da escola, em todos os assuntos que 
justificadamente forem do seu interesse; 

p) Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação integral e a ocupação de tempos 
livres; 

q) Participar na elaboração do regulamento interno da escola, conhecê-lo e ser informado, em termos 
adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do seu 
interesse, nomeadamente, sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o programa e 
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objectivos essenciais de cada disciplina ou área disciplinar, e os processos e critérios de avaliação, bem 
como sobre matrícula, abono de família e apoios socioeducativos, normas de utilização e de segurança 
dos materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre 
todas as actividades e iniciativas relativas ao projecto educativo da escola; 

r) Participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de auto e hetero-avaliação; 

s) Participar em todas as actividades da escola organizadas para os alunos; 

t) Solicitar ao director de turma, através do delegado e/ou subdelegado de turma, a realização de reuniões 
da turma, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 5 do artigo 50.º, deste regulamento; 

u) Reunir-se em assembleia de alunos e ser representado pelo delegado ou subdelegado da respectiva 
turma e pela assembleia de delegados de turma, nos termos da lei; 

v) Ter acesso ao seu processo individual na presença do director de turma, de acordo com o Despacho 
Normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro. 

2. A escola reconhece também ao aluno os seguintes direitos: 

a) Conhecer todos os tipos de instrumentos de avaliação a que poderá ser sujeito, bem como a periodicidade 
da sua realização e o respectivo peso relativo para a avaliação, quer formativa quer sumativa. Cabe a 
cada professor prestar a todos os alunos as informações necessárias à compreensão deste processo de 
avaliação e classificação; 

b) Frequentar as actividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do ensino básico, os apoios à turma 
ou apoios educativos por disciplina, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, e as salas de estudo nas 
disciplinas com exame nacional, no ensino secundário, com o objectivo de esclarecer dúvidas, analisar e 
resolver problemas, e desenvolver competências consideradas fulcrais para o domínio dos saberes 
envolvidos. Estas actividades serão organizadas em função das possibilidades do Agrupamento e deverão 
funcionar em horário compatível com o dos alunos; 

c) Constituir uma associação de estudantes, nos termos consignados na lei e previstos neste regulamento; 

d) Ver reconhecido o seu mérito e ser publicamente destacado quer pelo rendimento escolar, quer por 
atitudes de especial relevância para a comunidade escolar. Deverão ser valorizadas as atitudes de 
empenhamento e de solidariedade na comunidade escolar, pelo que deste direito estão excluídos aqueles 
que, de algum modo, tenham tomado atitudes lesivas do bem-estar de colegas, professores ou 
funcionários. Este direito está consignado no regulamento do TOP GIL; 

e) Requerer o apoio da acção social escolar, competindo ao Agrupamento informar da forma de o conseguir. 
 

Artigo 17.º 
Deveres específicos dos alunos 

1. O aluno tem os seguintes deveres consignados na Lei n.º 3/2008, de 18 de Janeiro: 
a) Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral; 

b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das actividades 
escolares; 

c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem; 
d) Tratar com respeito e correcção qualquer membro da comunidade educativa; 

e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;  

f) Respeitar as instruções dos professores e do pessoal não docente; 

g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os alunos; 
h) Participar nas actividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas demais 

actividades organizativas que requeiram a participação dos alunos; 

i) Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa; 

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as 
circunstâncias de perigo para a integridade física e moral dos mesmos; 

k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didáctico, mobiliário e espaços ao 
ar livre da escola, fazendo uso correcto dos mesmos; 
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l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa; 

m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de educação ou da 
direcção da escola; 

n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 

o) Conhecer e cumprir o estatuto dos alunos e as normas de funcionamento dos serviços da escola; 

p) Conhecer o regulamento interno da escola e subscrevê-lo em declaração anual; 

q) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial, drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, nem 
promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas;  

r) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos, passíveis de, 
objectivamente, perturbarem o normal funcionamento das actividades lectivas, ou poderem causar danos 
físicos ou morais aos alunos ou a terceiros. 

2. O aluno tem ainda os seguintes deveres: 

a) Fazer-se acompanhar sempre, no caso dos alunos da escola sede, do cartão electrónico de estudante que 
lhe foi fornecido pela escola, que deve obrigatoriamente ser activado quando entra na escola e 
apresentado em todos os serviços que o solicitem; 

b) Fazer uma utilização correcta do cartão electrónico que é pessoal e intransmissível, sob pena de ser 
punido sempre que se detectarem irregularidades;  

c) Fazer-se acompanhar da caderneta do aluno, no caso dos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, e 
do diverso material didáctico em boas condições de conservação e utilização; 

d) Apresentar-se nas aulas munido do material necessário a cada disciplina ou área disciplinar; 

e) Respeitar a ordem de chegada e formação de filas nos vários serviços de atendimento público (bufete, 
refeitório, papelaria, etc.); 

f) Não mastigar pastilhas elásticas nem comer na sala de aula ou em quaisquer outras instalações 
específicas destinadas a aulas ou outro tipo de actividades educativas; 

g) Manter desligados o telemóvel e aparelhos de som e imagem no decurso das aulas. O incumprimento 
deste dever poderá implicar a apreensão dos objectos em causa, que só serão devolvidos pessoalmente 
ao encarregado de educação;  

h) Apresentar-se junto à sala onde irá decorrer a aula, logo após ouvido o toque, e entrar na sala 
imediatamente depois do professor; 

i) Não entrar nem permanecer na sala de aula durante o intervalo ou em período em que não se 
desenvolvam actividades lectivas, a não ser com o consentimento e presença do professor ou do auxiliar 
de acção educativa; 

j) Deixar limpo e arrumado o seu lugar na sala de aula, ou em qualquer outra instalação escolar; 

k) Utilizar nos testes de avaliação folhas próprias para o efeito excepto nas situações em que sejam 
realizados no próprio enunciado; 

l) Utilizar uma linguagem correcta e adequada em todos os espaços escolares; 
m) Participar em todas as actividades oferecidas pela escola em substituição das constantes do seu horário, 

sempre que se verificar a ausência do seu professor. Não lhe é permitido faltar, ou negar-se a participar 
nessas actividades, nem presumir que não se realizarão. As faltas serão marcadas na disciplina 
substituída e só serão justificadas nos termos das disposições gerais sobre faltas. O regulamento da 
ocupação plena dos tempos escolares especifica as condições autorizadas para a não realização destas 
actividades. 

SECÇÃO II 
Regime de matrícula 

Artigo 18.º 
Matrícula 

1. Na educação pré-escolar a inscrição é anual e decorre do início de Janeiro até 31 de Maio do ano lectivo 
anterior, devendo ser realizada directamente no Jardim de Infância. 
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2. A matrícula tem lugar para ingresso, pela primeira vez, no 1.º ano do ensino básico e no 1.º ano do ensino 
secundário. 

3. Há ainda lugar a matrícula em caso de ingresso em qualquer ano de escolaridade dos níveis e modalidades 
de ensino referidas no número anterior por parte dos candidatos titulares de habilitações adquiridas em países 
estrangeiros, bem como daqueles que, por via de mudança de curso, nas situações e nas condições em que 
são legalmente permitidas, pretendam alterar o seu percurso formativo. 

4. No 1.º ano do ensino básico, o pedido de matrícula é apresentado na escola sede do Agrupamento e o 
respectivo prazo decorre do início de Janeiro até 31 de Maio do ano lectivo anterior. 

5. No ensino secundário, o pedido de matrícula é apresentado na escola sede do Agrupamento em prazo a 
definir pela escola, não podendo ultrapassar a data limite de 15 de Julho. Em situações excepcionais 
previstas na lei, ainda podem ser aceites matrículas, mediante a existência de vaga, até ao dia 31 de 
Dezembro. 

6. Para os candidatos titulares de habilitações adquiridas em países estrangeiros, quer se trate do ensino básico 
ou do ensino secundário, o pedido de matrícula, com base na equivalência concedida, será dirigido à escola 
sede do Agrupamento, podendo o mesmo ser aceite fora dos períodos estabelecidos nos números anteriores, 
desde que exista vaga. 

7. A divulgação de todos os prazos referentes a actos de inscrição, matrícula e renovação será feita através de 
circulares a afixar, atempadamente, nos vários estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento. 

 

Artigo 19.º 
Renovação de matrícula 

1. 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, em prazo a definir pela escola, não podendo 
ultrapassar a data limite de 15 de Julho ou o terceiro dia útil subsequente à definição da situação escolar do 
aluno, resultante de exame ou pedido de revisão de classificações. Em situações excepcionais previstas na 
lei, ainda podem ser aceites renovações de matrículas, mediante a existência de vaga, até ao dia 31 de 
Dezembro. 

2. No ensino básico e secundário, a renovação de matrícula realiza-se automaticamente na escola sede do 
Agrupamento, devendo, quando justificável, ser facultada ao encarregado de educação, ou ao aluno maior de 
idade (no caso do ensino secundário), a informação disponível que lhe permita verificar a sua correcção ou a 
efectivação de alterações necessárias. 

3. Os limites de idade para a frequência do ensino básico ou do ensino secundário deverão, salvo situações 
excepcionais, devidamente autorizadas pela direcção da escola, respeitar as instruções que, nesse sentido, 
forem emitidas pelo conselho pedagógico. 

4. Não será permitido que o aluno frequente mais do que três vezes o mesmo ano do mesmo curso do ensino 
secundário, salvaguardados os casos especiais legalmente previstos. 

5. Os alunos habilitados com um curso do ensino secundário não podem renovar a matrícula em disciplinas já 
concluídas do mesmo plano de estudos, apenas podendo fazê-lo em outras disciplinas do seu plano de 
estudos ou em novas disciplinas de outro plano de estudos. 

 

Artigo 20.º 
Anulação de matrícula 

1. A anulação de matrícula no ensino básico só pode ser efectuada nos casos em que o aluno tenha 15 anos 
completos até 15 de Setembro do ano da matrícula e implica sempre a anulação da totalidade das disciplinas 
do plano de estudos. A anulação pode ser efectuada em qualquer momento do ano lectivo, daí resultando a 
retenção/reprovação do aluno nesse mesmo ano lectivo. 

2. A anulação de matrícula no ensino secundário é feita por disciplina, em qualquer momento do ano lectivo, e 
implica a não progressão/não aprovação do aluno nessa disciplina. 

3. Em disciplinas do ensino secundário, a anulação de matrícula tem os seguintes efeitos: 
a) Se a anulação for efectuada até ao quinto dia útil do 3.º período, o aluno poderá realizar exame na 1.ª 

fase; 

b) Se a anulação for efectuada após a data referida na alínea anterior, o aluno só poderá realizar exame na 
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2.ª fase. 

 
4. No ensino secundário, não é permitida a anulação de matrícula nas disciplinas de Educação Moral e Religiosa 

e de Área de Projecto, a não ser em situações de anulação da totalidade do plano de estudos. 
 

SECÇÃO III 
Assiduidade 

Artigo 21.º 
Frequência e assiduidade 

1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os alunos são responsáveis 
pelo cumprimento do dever de assiduidade. 

2. Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis, conjuntamente com 
estes, pelo cumprimento do dever referido no número anterior. 

3. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e demais locais onde se 
desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, de 
acordo com a sua idade, ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

Artigo 22.º 
Faltas 

1. Será marcada falta nas seguintes situações: 

a) Quando o aluno não comparece às actividades lectivas constantes do seu horário; 

b) Quando o aluno não comparece aos apoios ou programa de tutorias atribuídos pela escola; 

c) Quando o aluno não comparece a outras actividades para as quais se tenha inscrito; 
d) Quando o aluno não comparece às actividades de substituição em caso de falta do professor de uma 

determinada disciplina. Nestas situações, será marcada falta na disciplina que o aluno deveria ter; 

e) Quando o aluno não assiste à totalidade da aula por motivo de atraso (falta assinalada com A); 

f) Quando o aluno não se faz acompanhar do material necessário (falta assinalada com M); 

g) Quando o aluno recebe ordem de saída da sala de aula e o professor decide proceder à marcação de falta 
de natureza disciplinar (falta rodeada por um círculo). 

2. A falta de comparência a uma aula corresponde sempre à marcação de uma falta. Entende-se por aula um 
segmento de 45 minutos, à excepção dos seguintes casos: 

a) No 1.º ciclo do ensino básico, a aula corresponde às actividades lectivas realizadas ao longo de um dia. A 
falta será averbada se o aluno não comparecer até 20 minutos após o início das actividades escolares;  

b) No ensino secundário, nos cursos científico-humanísticos, a aula corresponde a um tempo lectivo de 90 
ou de 135 minutos. 

3. Na educação pré-escolar não há lugar à marcação de faltas. 
 

Artigo 23.º 
Faltas de atraso e de material  

1. Faltas de atraso: 
a) O professor marcará falta de atraso sempre que considere que a hora de entrada do aluno na aula, apesar 

de tardia, não deverá ser assinalada como ausência total da aula; 

b) Todas as faltas de atraso são consideradas como faltas de presença, à excepção das dadas ao primeiro 
tempo do horário do aluno; 

c) No caso das faltas referidas na alínea anterior, a quarta falta de atraso na mesma disciplina e todas as 
subsequentes, serão consideradas faltas de presença e serão devidamente assinaladas como tal pelo 
director de turma. 
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2. Faltas de material: 

a) No caso das faltas de material, a ausência do material necessário por parte do aluno corresponde 
somente a uma falta, independentemente da duração da aula em questão. 

b) A quarta falta de material na mesma disciplina, e todas as subsequentes, são consideradas faltas de 
presença injustificadas, sendo devidamente assinaladas como tal pelo director de turma e devendo 
sempre o aluno permanecer na aula.  

c) Constitui excepção ao determinado nos números anteriores a disciplina de Educação Física nos 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico e no ensino secundário: neste caso, a ausência de material é impeditiva da 
participação na aula, dando lugar à imediata marcação de falta ou faltas de presença, conforme a duração 
da aula, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 22.º. 

 

Artigo 24.º 
Faltas em resultado de ocorrências disciplinares 

1. A ordem de saída da sala de aula, dada ao aluno pelo professor, poderá implicar a marcação de uma falta e 
eventual procedimento disciplinar. No período de tempo correspondente a essa aula, o aluno abrangido pela 
escolaridade obrigatória deve permanecer no recinto escolar.  

2. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e nos cursos profissionais do ensino secundário, no caso de o aluno 
receber ordem de saída da sala com marcação de falta no primeiro segmento de um bloco de 90 minutos, e o 
professor entender que não existem condições para o seu regresso no segundo segmento desse bloco, 
deverá ser-lhe marcada apenas uma falta. 

 

Artigo 25.º 
Justificação de faltas 

1. As faltas dadas (exceptuando, naturalmente, as faltas de natureza disciplinar e as faltas de material) devem 
ser justificadas pelo encarregado de educação ao director de turma ou ao professor titular da turma ou, pelo 
aluno, quando maior de idade. As respectivas justificações devem ser apresentadas por escrito, com a 
indicação do dia, aula ou actividade lectiva em que a ausência se verificou e dos motivos justificativos. 

2. A justificação de faltas deve ser apresentada através da caderneta escolar, no ensino básico, ou de impresso 
próprio em uso na escola, no ensino secundário, até ao terceiro dia útil subsequente à falta. 

3. Quando não for apresentada justificação ou quando a mesma não for aceite, deve tal facto, devidamente 
justificado, ser comunicado, no prazo de 3 dias úteis, aos pais e encarregados de educação ou, quando maior 
de idade, ao aluno, pelo director de turma ou pelo professor titular de turma. 

4. Consideram-se justificadas as faltas dadas: 

a) Por doença do aluno, declarada pelo encarregado de educação, se a mesma não determinar impedimento 
superior a cinco dias úteis, ou declarada por médico, para impedimento de duração superior; 

b) Por isolamento profiláctico determinado por doença infecto-contagiosa de pessoa que coabite com o 
aluno, comprovada por declaração da autoridade sanitária competente; 

c) Por falecimento de familiar, durante o período legal de luto previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos; 
d) Por acompanhamento do encarregado de educação, em caso de deslocação deste por motivo ponderoso; 

e) Por nascimento de irmão do aluno, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 

f) Para realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa ser 
efectuada fora do período das actividades lectivas; 

g) Por assistência na doença a membro do agregado familiar do aluno, nos casos em que, 
comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa, a justificar nos 
termos da alínea a); 

h) Por acto decorrente de religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efectuar-se fora do 
período das actividades lectivas e corresponda a uma prática comummente reconhecida como própria 
dessa religião; 
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i) Por participação em provas desportivas ou eventos culturais, nos termos da legislação em vigor; 

j) Por participação em actividades associativas nos termos da lei; 
k) Por cumprimento de obrigações legais; 

l) Por facto não imputável ao aluno, designadamente determinado por motivos imprevistos e 
justificadamente considerado atendível pelo director de turma ou pelo professor titular da turma. 

5. Se o motivo invocado para a justificação da falta se basear na alínea l) do número anterior, nomeadamente no 
que se refere aos motivos imprevistos não imputáveis ao aluno, o professor titular de turma ou o director de 
turma deverá analisar não só a justificação, mas também o nível de assiduidade do aluno. A justificação só 
deverá ser aceite se o director de turma a considerar efectivamente ponderosa. 

6. Os directores de turma ou professores titulares da turma podem solicitar aos pais e encarregados de 
educação os comprovativos que entenderem necessários à plena justificação das faltas. 

7. O aluno que beneficia de aulas de apoio à turma ou apoio educativo não pode, por ano lectivo e em cada uma 
das disciplinas, faltar injustificadamente a mais do que o triplo do número de aulas semanais de apoio, sob 
pena de perder o direito ao apoio nessa(s) disciplina(s). 

8. As faltas são injustificadas quando para elas não tenha sido apresentada justificação, quando a justificação 
não tenha sido apresentada dentro do prazo ou não tenha sido aceite, quando se tratar de faltas de material, 
ou ainda quando a marcação tenha decorrido da ordem de saída da sala de aula ou da medida disciplinar 
sancionatória de suspensão da escola. 

9. Não são ainda passíveis de justificação as faltas dadas a tempos lectivos inseridos no meio do horário escolar 
dos alunos, com excepção das dadas pelos seguintes motivos, devidamente comprovados: 

a) Convocação do aluno pelo director de turma ou pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento; 
b) Participação em outras actividades de âmbito escolar, inseridas no plano anual de actividades da escola 

ou previamente autorizadas pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento; 

c) Presença em consulta médica, tratamento ambulatório, funeral ou em acto judicial, desde que 
apresentados os respectivos comprovativos oficiais. 

 

Artigo 26.º 
Efeitos das faltas justificadas 

1. Verificada a existência de faltas justificadas, não deve ocorrer a aplicação de qualquer medida correctiva ou 
sancionatória. 

2. Para recuperar aprendizagens não realizadas, deve o professor adoptar um procedimento simplificado de 
carácter pedagógico que pode contemplar, entre outros, a realização de um teste escrito, prático ou oral, de 
uma entrevista, ou de qualquer outro instrumento de avaliação que for considerado pertinente, tendo em vista 
o diagnóstico de necessidades de apoio e a eventual superação de dificuldades de aprendizagem. 

3. Este tipo de procedimento é da responsabilidade do professor que lecciona a(s) disciplina(s) ou do professor 
titular da turma, no caso dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico. 

4. Da aplicação do procedimento disposto no n.º 2 não pode decorrer a retenção, a exclusão ou qualquer 
penalização para o aluno. 

 

Artigo 27.º 
Efeitos das faltas injustificadas 

1. Verificada a existência de faltas injustificadas dos alunos, o professor titular de turma, o director de turma e 
o(s) professor(es) podem promover a aplicação de medida ou medidas correctivas, previstas na Lei n.º 
39/2010, de 02 de Setembro, e/ou correctivo-pedagógicas que se mostrem adequadas. 

2. As medidas correctivas previstas no número anterior são as seguintes: 

a) A advertência; 

b) A realização de tarefas e actividades de integração escolar, podendo, para esse efeito, ser aumentado o 
período de permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola; 

c) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos materiais e 
equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afectos a actividades lectivas; 
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d) A mudança de turma. 

3. Consideram-se medidas correctivo-pedagógicas todas as iniciativas tomadas pelo professor para que o aluno 
possa recuperar as aprendizagens não realizadas, como, por exemplo, testes formativos, entrevistas, 
trabalhos de casa, aulas de apoio, e outras que forem consideradas necessárias. 

4. No 1.º ciclo do ensino básico o aluno não pode dar mais de 10 dias de faltas injustificadas.  

5. Nos restantes ciclos do ensino básico e nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário, as faltas 
injustificadas não podem exceder o dobro do número de tempos lectivos semanais por disciplina. 

6. Nos cursos de educação e formação e nos cursos profissionais, o total de faltas justificadas e injustificadas 
não podem exceder 10% do número de horas de formação de cada disciplina ou domínio, sendo que o 
número de faltas exclusivamente injustificadas não pode ser superior a 7%. 

7. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou encarregados de educação ou, 
quando maior de idade, o aluno, são convocados, pelo meio mais expedito, pelo director de turma ou pelo 
professor titular de turma.  

8. A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da violação do limite de faltas 
injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efectivo do dever de 
assiduidade.  

9. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à escola, e sempre que 
a gravidade especial da situação o justifique, a respectiva comissão de protecção de crianças e jovens deve 
ser informada do excesso de faltas do aluno, assim como dos procedimentos e diligências até então 
adoptados pela escola, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a falta de assiduidade do aluno.  

10. Para os alunos que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, a violação do limite de faltas injustificadas 
previsto no n.º 4 deste artigo obriga ao cumprimento de um plano individual de trabalho que incidirá sobre 
todo o programa curricular do nível que o aluno frequenta e que permita recuperar o atraso das 
aprendizagens.  

11. Para os alunos que frequentam os restantes ciclos do ensino básico e o ensino secundário, a violação do 
limite de faltas injustificadas previstas nos n.º 5 e 6 deste artigo obriga ao cumprimento de um plano individual 
de trabalho, que incidirá sobre a disciplina ou disciplinas em que ultrapassou o referido limite de faltas e que 
permita recuperar o atraso das aprendizagens.  

12. Para qualquer ano de escolaridade, o recurso ao Plano Individual de Trabalho apenas pode ocorrer uma única 
vez no decurso de cada ano lectivo e realiza-se em período suplementar ao horário escolar. 

13. Os conteúdos e competências a avaliar no Plano Individual de Trabalho, bem como o formato dos trabalhos 
pedidos, são da  responsabilidade do professor da disciplina / grupo disciplinar ou do professor titular da 
turma, no caso do aluno frequentar o 1.º ciclo do ensino básico. 

14. O Plano Individual de Trabalho será cumprido num dos 4 momentos definidos, de acordo com a data em que 
foi ultrapassado o limite de faltas: um no 1.º período, dois no 2.º período e um no 3.º período e terá de ser 
realizado, pelo aluno, no prazo de uma semana.  

15. O Plano Individual de Trabalho será dado a conhecer ao Encarregado de Educação e ao aluno em reunião 
com o director de turma. O encarregado de educação será informado sobre áreas curriculares ou disciplinas 
envolvidas, sobre o tipo de trabalho a ser realizado, sobre o calendário de realização e sobre as 
consequências da falta de assiduidade continuada.  

16. O Plano Individual de Trabalho será avaliado qualitativamente com a menção de Satisfaz ou de Não Satisfaz. 
Sempre que o aluno, independentemente da qualidade do trabalho produzido, não realize a totalidade das 
actividades solicitadas, será classificado com a menção de Não Satisfaz.   

17. O Conselho de Turma, na reunião de avaliação do final de ano, analisa a situação escolar do aluno no que 
respeita a aproveitamento, número de faltas em excesso por disciplina, natureza das faltas (presença, 
material ou atraso), momento do ano lectivo em que se verificaram as faltas e avaliação obtida no Plano 
Individual de Trabalho. Sempre que o conselho de turma, em resultado da avaliação final, considere que o 
aluno reúne condições de transição/admissão a exames, no ensino básico, de progressão/admissão a 
exame/aprovação, nos cursos científico-humanísticos ou de aprovação nos módulos realizados, nos cursos 
profissionais, pronunciar-se-á sobre o efeito da ultrapassagem do limite de faltas, nos seguintes termos:  

a) O cumprimento integral do Plano Individual de Trabalho, independentemente do resultado final da sua 
avaliação, a ausência de mais faltas injustificadas nas áreas curriculares envolvidas ou nas disciplinas a 
ele sujeitas e a não ultrapassagem do limite legal de faltas em nenhuma outra área curricular ou outra 
disciplina, poderão determinar a transição/admissão a exames, no ensino básico, ou a atribuição de 
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classificação, no ensino secundário, desde que a decisão seja tomada por maioria simples do conselho de 
docentes, no caso do 1.º ciclo ou dos professores do conselho de turma, nos restantes ciclos do ensino 
básico e no ensino secundário, tendo o professor titular de turma ou o director de turma voto de qualidade 
em caso de empate; 

b) A manutenção do incumprimento do dever de assiduidade em qualquer área curricular ou disciplina 
(desde que não se verifique a situação prevista no ponto 19 deste artigo) e/ou o incumprimento ou não 
cumprimento integral do Plano Individual de Trabalho só poderão determinar a transição/admissão a 
exames, no ensino básico, ou a atribuição de classificação, no ensino secundário, se a decisão for  
tomada por maioria de 2/3 do conselho de docentes, no caso do 1.º ciclo e de 2/3 dos professores da 
turma, nos restantes ciclos do ensino básico e no ensino secundário. 

18. Independentemente da situação escolar do aluno no que respeita ao aproveitamento global ou por disciplina, 
o incumprimento reiterado do dever de assiduidade, após a data do estabelecimento do Plano Individual de 
Trabalho, obrigará à retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade, no ensino básico, ou à exclusão da 
frequência na(s) disciplina(s) em que se verificou esse incumprimento, no ensino secundário. Entende-se por 
incumprimento reiterado do dever de assiduidade: no 1.º ciclo do ensino básico, um número de faltas 
injustificadas superiores a 15 dias de aula; nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e nos cursos científico-
humanísticos, a existência de um número de faltas injustificadas superior ao triplo do número de tempos 
lectivos semanais numa qualquer disciplina e nos cursos de educação e formação e nos cursos profissionais, 
a existência de um número total de faltas justificadas e injustificadas superior a 15% do número de horas de 
formação de cada disciplina, ou um número de faltas exclusivamente injustificadas superior a 11%.  

19. Se à data da decisão de aplicar o Plano Individual de Trabalho, o aluno já se encontrar, globalmente ou numa 
ou mais disciplinas, em situação de incumprimento reiterado do dever de assiduidade, deverá proceder-se de 
acordo com cada uma das situações seguintes: 
a) No caso do 1.º ciclo, o aluno não teve mais nenhum dia de falta e nos restantes ciclos e níveis de ensino, 

o aluno não teve mais nenhuma falta injustificada nas disciplinas sujeitas a PIT e, nas restantes disciplinas 
do seu currículo, não teve um número de faltas injustificadas que determine a situação de incumprimento 
reiterado. Nestes casos, verificando-se que, em resultado da avaliação global ou da avaliação de cada 
disciplina, o aluno reúne condições de transição/admissão a exames, no ensino básico, de 
progressão/admissão a exame/aprovação, nos cursos científico-humanísticos ou de aprovação nos 
módulos realizados, nos cursos profissionais, o Conselho de Turma ponderará a transição/admissão a 
exames ou a atribuição de classificação, consoante o caso. Esta decisão só poderá ser tomada por 
maioria de 2/3 dos professores da turma.  

b) O aluno continua a faltar. Neste caso, independentemente da sua situação escolar no que respeita ao 
aproveitamento global ou por disciplina, o aluno ficará retido no mesmo ano de escolaridade, no ensino 
básico, ou será excluído da frequência na(s) disciplina(s) em que se verificou o incumprimento reiterado, 
no ensino secundário.  

20. Outras situações não previstas neste regulamento serão analisadas, caso a caso, pelo professor titular de 
turma e pelos directores de turma, em conjunto com a coordenadora de escola, com os coordenadores dos 
directores de turma e com o Director do Agrupamento.  

Artigo 28.º 
Especificidades do regime de faltas nos cursos de educação e formação 

1. O limiar de assiduidade dos alunos relativamente às disciplinas dos cursos CEF corresponde a 90% da carga 
horária da disciplina ou domínio, admitindo-se um limite de 10% de faltas, independentemente da natureza 
das mesmas, sendo que o número de faltas injustificadas não pode ser superior a 7% da carga horária total.  

2. Quando as faltas do aluno forem devidamente justificadas, a escola deve assegurar uma das seguintes 
medidas, conforme a situação: 

a) O prolongamento das actividades até ao cumprimento total de horas de formação estabelecidas; 
b) O desenvolvimento de mecanismos de recuperação, nos termos do número seguinte, tendo em vista o 

cumprimento dos objectivos de aprendizagem; 

c) O prolongamento da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) a fim de permitir o cumprimento do 
número de horas estabelecido. 

3. As ausências para as quais os alunos apresentem justificação podem ser compensadas através da realização 
de actividades fora da sala de aula indicadas pelos professores das disciplinas afectadas (actas, relatórios, 
sinopses, notas de leitura, trabalhos de pesquisa, outros). Caso o aluno cumpra as tarefas solicitadas, as 
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faltas serão relevadas até ao limite máximo anual do dobro do número de aulas semanais de cada disciplina. 

4. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas deve-se proceder de acordo com o previsto nos 
pontos 7 e 8 do artigo anterior. 

5. A violação do limite de faltas injustificadas, tal como está prevista no n.º 1 deste artigo, obriga ao que está 
estabelecido nos pontos 11 e 12 do artigo anterior.  

6. A forma de operacionalização do Plano Individual de Trabalho para os alunos destes cursos, é a prevista nos 
pontos 13 a 20 do artigo anterior, aplicando-se o limite legal de faltas previsto no n.º 1 deste artigo. 

7. Nestes cursos entende-se por incumprimento reiterado do dever de assiduidade, a existência de um número 
total de faltas, justificadas e injustificadas, superior a 15% do número total de horas de formação de cada 
disciplina, ou superior a 11% se se tratar exclusivamente de faltas injustificadas. 

8. A assiduidade do aluno, na FCT, não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista. 

Artigo 29.º 
Especificidades do regime de faltas nos cursos profissionais do ensino secundário 

1. O limiar de assiduidade dos alunos relativamente às disciplinas dos cursos profissionais corresponde a 90% 
da carga horária do conjunto de módulos de cada disciplina, admitindo-se um limite de 10% de faltas, 
independentemente da natureza das mesmas, sendo que o número de faltas injustificadas não pode ser 
superior a 7% da carga horária total.  

2. Quando as faltas do aluno forem devidamente justificadas, deverá proceder-se conforme o disposto nos n.os 2 
e 3 do artigo anterior. 

3. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas deve-se proceder de acordo com o previsto nos 
pontos 7 e 8 do artigo 27.º. 

4. A violação do limite de faltas injustificadas, tal como está prevista no n.º 1 deste artigo, obriga ao que está 
estabelecido nos pontos 11 e 12 do artigo 27.º.  

5. A forma de operacionalização do Plano Individual de Trabalho para os alunos destes cursos, é a prevista nos 
pontos 13 a 20 do artigo 27.º, aplicando-se o limite legal de faltas previsto no n.º 1 deste artigo. 

6. Nestes cursos entende-se por incumprimento reiterado do dever de assiduidade, o referido no ponto 7 do 
artigo anterior. 

7. A assiduidade do aluno, na FCT, não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista. 
 

SECÇÃO IV 
Medidas disciplinares 

Artigo 30.º 
Finalidades das medidas disciplinares 

1. A Lei n.º 3/2008, de 18 de Janeiro, define a infracção disciplinar como a violação pelo aluno dos seus deveres 
em termos que se revelem perturbadores do funcionamento das actividades da escola ou das relações no 
âmbito da comunidade educativa. 

2. Toda a intervenção em situação de infracção prossegue finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasivas e 
de integração, visando a preservação da autoridade e segurança dos professores e demais agentes da acção 
educativa, bem como o normal prosseguimento das actividades escolares, a correcção do comportamento 
perturbador e o reforço da formação cívica do aluno. Pretende-se o desenvolvimento equilibrado da 
personalidade do aluno, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na 
comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens, pelo que as medidas 
tomadas devem, todas elas: 

a) Respeitar a integridade física do aluno; 

b) Respeitar a sua integridade psíquica; 
c) Assentar no apuramento da responsabilidade individual do aluno; 

d) Ser coerentes com as necessidades educativas do aluno; 

e) Ser coerentes com os objectivos da sua educação e formação, a serem prosseguidos no âmbito do 
desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do projecto educativo da escola 
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Artigo 31.º 
Determinação das medidas disciplinares 

1. Na determinação das medidas disciplinares (correctivas ou disciplinares sancionatórias) deve ser tido em 
consideração: 

a) O grau de gravidade do incumprimento; 
b) A relevância do dever violado; 

c) A idade do aluno; 

d) O grau de culpa; 

e) O seu aproveitamento escolar anterior; 
f) O meio familiar e social em que o aluno se insere; 

g) Os seus antecedentes disciplinares; 

h) Todas as demais circunstâncias em que a infracção foi praticada que militem contra ou a seu favor. 
Artigo 32.º 

Medidas correctivas 

1. As medidas correctivas assumem uma natureza eminentemente cautelar e são as seguintes: 

a) Advertência; 

b) Ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar. Esta medida 
implica a permanência do aluno na escola e a determinação pelo professor da disciplina do seguinte: 

• Período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da sala de aula; 
• Se a ordem de saída acarreta ou não a marcação de falta ao aluno; 
• Quais as actividades que o aluno deve desenvolver no decurso desse período de tempo; 
• O espaço escolar onde devem ser cumpridas. No caso dos alunos abrangidos pelo serviço de apoio e 

encaminhamento de alunos (SAEA), deverá o professor providenciar para que estes se dirijam à sala 
onde funciona aquele serviço. 

c) A realização de tarefas e de actividades de integração escolar, podendo, para esse efeito ser aumentado 
o período de permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola. Para a aplicação desta 
medida deve atender-se ao seguinte: 
• Se o comportamento incorrecto se verificar no âmbito curricular, será nesse âmbito que o aluno 

deverá cumprir essas novas obrigações, produzindo trabalho útil na(s) disciplina(s) em questão. Se o 
comportamento incorrecto se verificar no âmbito da destruição ou danificação do património, o aluno 
deverá realizar trabalhos de beneficiação da escola; 

• As actividades serão executadas em horário não coincidente com as actividades lectivas do aluno e 
por período não superior a quatro semanas; 

• Deverão ser definidos o tipo de trabalho que o aluno deverá realizar, o local, o horário e a sua 
duração.  

d) São tarefas e actividades de integração escolar: 

• A reparação do dano (realização de trabalhos de pintura e limpeza de paredes, mesas, salas de aula, 
pátio da escola e zona ajardinada), desde que tal não coloque em risco a integridade física e/ou 
psíquica do aluno; 

• Tarefas de carácter pedagógico, realizadas no âmbito de cada disciplina, ou outras que exijam o 
exercício da memória, do raciocínio ou a reflexão sobre temas de cidadania e civismo; 

e) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos materiais e 
equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afectos a actividades lectivas. Consoante a frequência 
e a gravidade do acto, esta medida pode ser aplicada por uma semana, um mês ou um ou mais períodos 
lectivos, não podendo ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano lectivo; 

f) Mudança de turma. Esta medida requer uma conveniente preparação da transição do aluno para a outra 
turma e, em cada ano lectivo, não deve ser aplicada mais do que uma vez a um aluno. Pode ser aplicada 
por uma ou duas semanas, ou por todo o tempo que medeia entre a decisão de aplicação e o final do ano 
lectivo. Esta medida aplica-se nas seguintes situações: 
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• Situações em que se verifique grave e perdurável efeito nefasto da conduta do aluno nas 
aprendizagens e no clima relacional da sua turma ou quando se verifique que a dinâmica da turma 
produz no aluno um efeito dificilmente controlável nesse ambiente; 

• Na sequência de outras tentativas de resolução da situação que se tenham revelado infrutíferas. 
2. Da aplicação das diferentes medidas correctivas e da tomada de decisões que lhes são inerentes deve ser 

dado conhecimento ao aluno e ao seu encarregado de educação. 
 

3. A quem compete aplicar as medidas correctivas: 

a) Advertência: fora da sala de aula, qualquer professor ou funcionário tem competência para advertir o 
aluno; na sala de aula, a advertência é da competência do professor; 

b) Ordem de saída da sala de aula: a aplicação desta medida é da competência do professor respectivo que 
dela deve dar conhecimento, por escrito, no prazo de dois dias úteis, ao director de turma (relato sucinto e 
objectivo do ocorrido, mencionando explicitamente as situações em que o aluno foi impedido de assistir ao 
segundo segmento da aula); 

c) Condicionamento no acesso a espaços: a aplicação desta medida é da competência do órgão de direcção 
executiva do Agrupamento e do professor responsável pela gestão do espaço em causa, caso exista, sob 
proposta conjunta do director de turma e do professor proponente; 

d) Condicionamento na utilização de materiais e equipamentos: a aplicação desta medida é da competência 
do professor responsável pelos materiais e equipamentos, sob proposta do director de turma e do 
professor proponente; 

e) Tarefas e actividades de integração escolar: a aplicação desta medida é da competência do órgão de 
direcção executiva do Agrupamento, sob proposta conjunta do director de turma e do professor 
proponente; 

f) Mudança de turma: a aplicação desta medida é da competência do órgão de direcção executiva do 
Agrupamento, sob proposta do conselho de turma. 

• Após aquela data, o aluno não teve mais nenhuma falta injustificada nas disciplinas em causa(1) e 
nas restantes disciplinas do seu currículo não teve um número de faltas injustificadas que 
determine a situação de incumprimento reiterado. Verificando-se que, em resultado da avaliação 
de cada disciplina, o aluno reúne condições de transição/admissão a exames, nos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico, de progressão/admissão a exame/aprovação, nos cursos científico-
humanísticos ou de aprovação nos módulos realizados, nos cursos profissionais, o Conselho de 
Turma só poderá decidir pela transição/admissão a exames ou pela atribuição de classificação, 
consoante o caso, se a decisão for tomada por maioria de 2/3 dos professores da turma. 

4. A aplicação das medidas constantes nas alíneas b), c), d), e) e f) do n.º 1, é, necessariamente, objecto de 
comunicação e explicação aos pais e encarregados de educação, tratando-se de aluno menor de idade, no 
prazo de uma semana. 

 

Artigo 33.º 
Medidas disciplinares sancionatórias 

1. As medidas disciplinares sancionatórias, para além de assumirem natureza cautelar, prosseguem igualmente 
finalidades punitivas e são as seguintes: 

a) Repreensão registada; 

b) Suspensão da escola até 10 dias úteis. As faltas decorrentes da aplicação desta medida disciplinar não 
serão passíveis de justificação. Durante o período em que ocorre a suspensão, serão, sempre que 
possível, salvaguardados os direitos do aluno relativamente à avaliação; 

c) Transferência de escola. A aplicação desta medida reporta-se à prática de actos notoriamente impeditivos 
do prosseguimento do processo de ensino-aprendizagem dos restantes alunos da escola, ou do normal 
relacionamento com algum ou alguns dos membros da comunidade educativa. 

2. A decisão sobre a aplicação destas medidas deve ser averbada no processo individual do aluno, bem como a 
identificação do autor do acto decisório, a data em que o mesmo foi proferido e a fundamentação de facto e de 
direito que norteou tal decisão. 

3. A quem compete aplicar as medidas sancionatórias: 
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a) Repreensão registada: a aplicação desta medida é da competência do professor respectivo, quando a 
infracção for praticada na sala de aula, ou do director de turma após ter tomado conhecimento da 
ocorrência. Nas restantes situações a aplicação da medida é da competência do director e é comunicada 
ao director de turma; 

b) Suspensão da escola até 10 dias úteis: a aplicação desta medida é da competência do director, que pode, 
previamente, ouvir o conselho de turma. A aplicação da medida requer a instauração de procedimento 
disciplinar; 

c) Transferência de escola: a aplicação desta medida é da competência do director regional de educação, 
após instauração de procedimento disciplinar por parte do director. 

 
Artigo 34.º 

Situações de incumprimento 

1. Se o aluno não comparecer, ou cumprir de forma incorrecta as tarefas e actividades de integração escolar, o 
director de turma deverá comunicar tal facto ao órgão de direcção executiva do Agrupamento que lhe aplicará 
de imediato a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola, por um período mínimo de dois dias: 
um dia em substituição de cada período de trabalho não realizado e um dia pelo não cumprimento da medida 
disciplinar anteriormente aplicada. A nova medida será comunicada em tempo útil ao encarregado de 
educação, pelo órgão de direcção executiva. 

2. A não comparência de um aluno do ensino básico a uma aula inserida no meio do seu horário escolar, desde 
que não abrangida pelo disposto no n.º 9 do artigo 25.º, além de implicar a marcação de falta injustificada, 
dará lugar à aplicação das seguintes medidas: 

a) À primeira falta intercalar dada pelo aluno, este deverá ser advertido pelo director de turma para as 
consequências da falta de assiduidade sobre o seu aproveitamento escolar e sobre as medidas 
correctivas ou disciplinares sancionatórias a que poderá ser sujeito; 

b) Se o aluno reincidir, o director de turma deverá comunicar ao encarregado de educação tal facto, 
alertando-o para o disposto neste regulamento interno, nomeadamente quanto à aplicação de medidas 
correctivas ou disciplinares sancionatórias; 

c) A persistência no comportamento incorrecto deverá ser comunicada pelo director de turma à direcção da 
escola que aplicará, de imediato, as medidas correctivas ou disciplinares sancionatórias julgadas 
convenientes. 

3. A recusa de um aluno em cumprir as indicações dadas por um professor durante a aula, respeitantes ao 
processo de ensino-aprendizagem (abertura do livro ou caderno, passagem para o caderno de apontamentos 
ou indicações, realização de um exercício, etc.), mesmo que o aluno se mantenha sem perturbar os restantes 
colegas, significa a sua recusa de participação nas actividades lectivas, pelo que lhe deverá ser dada 
indicação de saída imediata da sala de aula: 

a) À saída da sala de aula corresponderá a marcação de falta, não justificável, que deverá ser de imediato 
comunicada ao director de turma.  

b) A marcação desta falta fica sujeita aos procedimentos constantes das alíneas a), b) e c) do número 
anterior, independentemente de o aluno frequentar os ensinos básico ou secundário. 

4. A recusa de um aluno em cumprir indicações dadas por um professor ou funcionário da escola, relativas a 
uma ordem de saída da sala de aula ou de qualquer outro local da escola onde a sua presença seja 
manifestamente perturbadora, será passível de aplicação imediata, por parte do director, da medida disciplinar 
de suspensão da frequência da escola. 

5. A recusa de um aluno em cumprir indicações dadas, fora da sala de aula, por professores ou funcionários 
será passível de comunicação ao órgão de direcção executiva do Agrupamento que aplicará, de imediato, as 
medidas correctivas ou disciplinares sancionatórias julgadas convenientes. 
 

Artigo 35.º 
Cumulação de medidas disciplinares 

1. A aplicação das medidas correctivas é cumulável entre si. 
2. A aplicação de uma ou mais medidas correctivas é cumulável, apenas, com a aplicação de uma medida 

sancionatória. 



Agrupamento de Escolas Gil Vicente 
 

 
 

Regulamento Interno 

31 

 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infracção apenas pode ser aplicada uma medida 
sancionatória. 

 
Artigo 36.º 

Execução das medidas disciplinares 

1. Compete ao director de turma o acompanhamento do aluno na execução da medida disciplinar a que tenha 
sido sujeito, devendo aquele articular a sua actuação com os pais e encarregados de educação e com os 
professores da turma, em função das necessidades educativas identificadas e de forma a assegurar que todos 
os intervenientes nos efeitos educativos da medida sejam co-responsabilizados. 

2. A intervenção do director de turma é especialmente relevante aquando da execução da medida correctiva de 
actividades de integração na escola ou no momento do regresso à escola do aluno a quem foi aplicada a 
medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola. 

3. É igualmente da competência do director de turma o acompanhamento do aluno que ingresse na escola, por 
força da aplicação da medida de transferência de um outro estabelecimento de ensino. 

4. Para a concretização do processo de acompanhamento do aluno na execução de qualquer das medidas 
disciplinares a que tenha sido sujeito, o Agrupamento, sempre que possível, conta com a colaboração dos 
seus serviços especializados de apoio educativo (serviço de psicologia e orientação e serviço de educação 
especial). 

 
Artigo 37.º 

Procedimento disciplinar 

1. O procedimento disciplinar a seguir para efeitos da aplicação das medidas de suspensão da escola até 10 
dias úteis e de transferência de escola obedece ao estipulado na secção IV do capítulo V da Lei n.º 3/2008. 

2. Na suposição de imputabilidade de responsabilidade civil ou criminal, deve o órgão de direcção executiva do 
Agrupamento seguir o estipulado no artigo 55.º do capítulo VII da Lei n.º 3/2008. 

 

SECÇÃO V 
Avaliação 

Artigo 38.º 
Objecto da avaliação 

1. A avaliação dos alunos do ensino básico e secundário incide sobre as aprendizagens e competências 
definidas no currículo nacional, explicitadas nos objectivos gerais e específicos das áreas curriculares e das 
diferentes disciplinas. 

2. As aprendizagens de carácter transversal e de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da educação 
para a cidadania, da compreensão e expressão em língua portuguesa e da utilização das tecnologias de 
informação e comunicação, constituem objecto de avaliação em todas as disciplinas e áreas curriculares. 

3. Os professores devem realizar a avaliação de modo a que esta incida sobre as competências, concebidas 
como saberes em uso, necessárias à qualidade de vida pessoal e social de todos os cidadãos e implicando 
simultaneamente atitudes, procedimentos e saberes tais como: 

a) Cooperação, empenho, regularidade no trabalho desenvolvido, capacidade de integração no grupo; 
b) Sentido de responsabilidade, respeito e cordialidade nas relações interpessoais; 

c) Assiduidade e pontualidade; 

d) Domínio das aprendizagens/competências essenciais e específicas, teóricas e práticas, definidas nos 
objectivos programáticos; 

e) Domínio oral e escrito da língua portuguesa; 
f) Criatividade e espírito crítico. 
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Artigo 39.º 
Princípios orientadores da avaliação 

1. Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns do Agrupamento e são indicadores que permitem 
juízos avaliativos do processo de ensino e aprendizagem, para que a avaliação permita: 
a) A melhoria das aprendizagens; 

b) A correcta adequação entre os instrumentos de avaliação e os processos avaliados; 

c) A valorização da evolução do aluno através das diversas modalidades de avaliação; 

d) A diversificação dos instrumentos; 

e) A transparência; 
f) A valorização do seu carácter contínuo; 

g) A regulação do processo de ensino-aprendizagem; 

h) A sua expressão qualitativa e quantitativa; 
i) A participação democrática de todos os intervenientes no processo. 

 
Artigo 40.º 

Finalidades, objectivos e critérios de avaliação 

1. As finalidades, objectivos e critérios de avaliação encontram-se definidos no quadro dos projectos curriculares 
de cada departamento e grupo disciplinar, e devem ser explicitados aos alunos, pelos professores das 
respectivas disciplinas, no início de cada ano lectivo. 

2. Os documentos a que se refere o número anterior deverão estar disponíveis para consulta de todos os pais e 
encarregados de educação, encontrando-se arquivados nas instalações do órgão de direcção executiva do 
Agrupamento e nas dos coordenadores de escola, na sala dos directores de turma da escola sede e nas salas 
dos professores das escolas do 1.º ciclo. 

 
Artigo 41.º 

Modalidades de avaliação 

1. Avaliação diagnóstica: 
a) Conduz à adopção de estratégias de diferenciação pedagógica; 

b) Contribui para elaborar, adequar e reformular o projecto curricular de turma, facilitando a integração 
escolar do aluno. 

2. Avaliação formativa: 

a) É um instrumento de informação para alunos e professores acerca da evolução dos processos de ensino e 
aprendizagem; 

b) Visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo para o efeito a uma variedade de instrumentos 
de recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens; 

c) É da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos e em colaboração com os outros 
professores e, sempre que necessário, com os serviços especializados de apoio educativo e os pais e 
encarregados de educação; 

d) Assume carácter contínuo e sistemático. 

3. Avaliação sumativa interna: 

a) Conduz à atribuição de uma classificação relativa às aprendizagens no final de cada período lectivo e 
deve reflectir todo o processo de ensino-aprendizagem desde o início do ano lectivo; 

b) A classificação final deve traduzir uma equilibrada ponderação de acordo com os critérios previamente 
definidos; 

c) No processo de avaliação deve ter-se em conta: 

• A avaliação formativa a realizar ao longo do ano lectivo; 
• A progressão global do aluno; 
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• As necessidades educativas especiais dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008; 
• O perfil global do aluno; 
• As condições proporcionadas pela comunidade escolar no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem, de onde decorre que cada disciplina ou área disciplinar deve analisar e ponderar, no 
quadro normativo instituído, as condições de excepção. 

4. Avaliação sumativa externa: 

a) Compreende a realização de exames nacionais no final do 3.º ciclo do ensino básico e no ensino 
secundário; 

b) Os exames nacionais são da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da Educação. 

5. A avaliação sumativa pode ainda realizar-se, nas situações aplicáveis, através de exames de equivalência à 
frequência, no final dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, e de provas de equivalência à frequência, no ensino 
secundário. Estas provas são da responsabilidade da escola.  

 
Artigo 42.º 

Instrumentos de avaliação 

1. São meios de recolha de informação: 

a) Actas, relatórios, sinopses ou notas de leitura; 

b) Exposições orais; 

c) Intervenções orais; 
d) Observação sistemática; 

e) Trabalhos realizados em grupo e individuais; 

f) Testes escritos; 

g) Exercícios práticos realizados durante as aulas; 
h) Trabalhos realizados em casa; 

i) Outros, considerados relevantes pelo professor. 

 
Artigo 43.º 

Expressão da avaliação nos instrumentos utilizados 

1. Os resultados da avaliação das aprendizagens obtidos com base em testes escritos são expressos 
quantitativamente, numa escala de 0 a 100% no ensino básico, à excepção do 1.º ciclo, e de 0 a 20 valores no 
ensino secundário. No 1.º ciclo do ensino básico deve constar apenas a notação qualitativa. Nos 2.º e 3.º 
ciclos, para além da notação quantitativa, deve também constar a notação qualitativa em vigor no 
Agrupamento. 

2. Os resultados da avaliação das aprendizagens obtidos com base em outros instrumentos de recolha da 
informação são expressos qualitativamente ou quantitativamente, de acordo com os critérios específicos de 
cada disciplina. 

3. A expressão da avaliação obedece à seguinte escala: 
 

Notação Qualitativa Notação Quantitativa 
Ensino Básico  

e Ensino Secundário 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico Ensino Secundário 

Muito Insuficiente 0 a 19% 0 a 4 valores 

Insuficiente 20 a 49% 5 a 9 valores 

Suficiente 50 a 69% 10 a 13 valores 

Bom 70 a 89% 14 a 17 valores 

Muito Bom 90 a 100% 18 a 20 valores 
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Artigo 44.º 
Especificidades da avaliação no 1.º ciclo do ensino básico 

1. A avaliação sumativa expressa-se de forma descritiva em todas as áreas curriculares. 
2. Efeitos da avaliação sumativa: 

a) Dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno, expressa através das 
menções de Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e de Aprovado ou Não Aprovado no final do 
ciclo; 

b) Os alunos que não progridem de ano estão sujeitos, no ano lectivo seguinte, a planos de 
acompanhamento que são elaborados e aplicados de acordo com o estatuído no artigo 2.º do Despacho 
Normativo n.º 50/2005. 

3. A progressão: 

a) A decisão de progressão do aluno para o ano de escolaridade seguinte é uma decisão pedagógica e 
deverá ser tomada pelo professor titular de turma, ouvido o competente conselho de docentes; 

b) No ano terminal de ciclo (4.º ano), progridem os alunos que desenvolveram as competências necessárias 
para prosseguir com sucesso os seus estudos no ciclo subsequente; 

c) Nos anos não terminais de ciclo (2.º e 3.º anos), progridem os alunos cujas competências demonstradas 
permitem o desenvolvimento das competências definidas para o final do ciclo. 

4. A retenção: 

a) No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção decorrente da deficiente aquisição de competências. 
A retenção só pode ter lugar na situação em que tiver sido ultrapassado o limite de faltas injustificadas e 
se, após a realização de prova de recuperação a decisão de aplicar o Plano Individual de Trabalho, o 
aluno continuar a faltar injustificadamente de forma reiterada. não reunir condições para retomar o seu 
percurso escolar normal, em observância do disposto na Lei n.º 3/2008, de 18 de Janeiro 39/2010, de 2 de 
Setembro e no artigo 27.º deste regulamento; 

b) Um aluno retido no 2.º ou 3.º ano de escolaridade deverá integrar, até ao final do ciclo, a turma a que já 
pertencia, salvo se houver decisão em contrário do conselho de docentes ou do conselho pedagógico do 
agrupamento, sob proposta fundamentada do professor titular de turma e ouvido, sempre que possível, o 
professor da eventual nova turma e o encarregado de educação. Ver com a Fernanda 

a) Na situação referida na alínea anterior, o aluno será avaliado no final do 1.º ciclo e, caso tenha 
desenvolvido as competências necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos no ciclo 
subsequente, deverá transitar para o 2.º ciclo;  

b) A tomada de decisão sobre uma retenção repetida em qualquer ano só ocorre após a aplicação da 
avaliação extraordinária prevista no artigo 4.º do Despacho Normativo n.º 50/2005. 

 

Artigo 45.º 
Especificidades da avaliação nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

1. A expressão da avaliação sumativa é a seguinte:  
a) Nas áreas curriculares disciplinares exprime-se numa escala de 1 a 5; 

b) Nas áreas curriculares não disciplinares expressa-se numa menção qualitativa de Não Satisfaz, Satisfaz e 
Satisfaz Bem. 

c) Nas disciplinas de organização semestral, no final do 1.º e 2.º períodos, a avaliação assume carácter 
descritivo para as disciplinas que se iniciam nos 1.º e 2.º semestres, respectivamente. 

2. Efeitos da avaliação sumativa: 

a) Dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno, expressa através das 
menções de Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e de Aprovado ou Não Aprovado, no final 
de cada ciclo; 

b) Os alunos que não progridem de ano estão sujeitos, no ano lectivo seguinte, a planos de 
acompanhamento que são elaborados e aplicados de acordo com o estatuído no artigo 2.º do Despacho 
Normativo n.º 50/2005; 

c) A disciplina de Educação Moral e Religiosa e as áreas curriculares não disciplinares de Estudo 
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Acompanhado e Formação Cívica não são consideradas para efeitos de transição/aprovação dos alunos. 

3. A progressão: 
a) A decisão de progressão é uma decisão pedagógica e cabe ao conselho de turma; 

b) Nos anos terminais de ciclo (6.º e 9.º anos) progridem os alunos que reunirem as condições previstas na 
lei para o efeito; 

c) Nos anos não terminais de ciclo (5.º, 7.º e 8.º anos) progridem os alunos cujas competências 
demonstradas permitem o desenvolvimento das competências definidas para o final do ciclo. 

4. A retenção: 

a) Nos anos terminais de ciclo (6.º e 9.º anos) ficam retidos os alunos que estiverem numa das seguintes 
situações: 

• Tenham obtido classificação inferior a 3 nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática; 
• Tenham obtido classificação inferior a 3 em três disciplinas, ou em duas disciplinas e a menção de 

Não Satisfaz na Área de Projecto; 

b) Nos anos não terminais de ciclo (5.º, 7.º e 8.º anos) não progridem os alunos que estiverem numa das 
seguintes situações: 

• No 5.º ano, os alunos que tenham obtido classificação inferior a 3 em quatro disciplinas, ou em três 
disciplinas e a menção de Não Satisfaz na Área de Projecto; 

• No 7.º e 8.º anos, os alunos que tenham obtido classificação inferior a 3 em três disciplinas, ou em 
duas disciplinas e a menção de Não Satisfaz na Área de Projecto, ou ainda, que tenham obtido 
classificação inferior a 3 nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática; 

c) A retenção traduz-se sempre na repetição de todas as áreas e disciplinas do ano em que o aluno ficou 
retido; 

d) A tomada de decisão sobre uma retenção repetida em qualquer ano, à excepção do 9.º ano de 
escolaridade, só ocorre após a aplicação da avaliação extraordinária prevista no artigo 4.º do Despacho 
Normativo n.º 50/2005. 

 

Artigo 46.º 
Especificidades da avaliação nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário 

1. A avaliação sumativa nas disciplinas e na área não disciplinar exprime-se numa escala de 0 a 20 valores. 
2. A avaliação sumativa permite tomar decisões relativamente: 

a) À classificação em cada uma das disciplinas e área não disciplinar; 

b) À progressão e aprovação em cada uma das disciplinas; 

c) À aprovação na área não disciplinar; 
d) À transição de ano. 

3. Aprovação, transição e progressão: 

a) A aprovação em cada disciplina e na área não disciplinar depende da obtenção de uma classificação final 
igual ou superior a 10 valores; 

b) A transição verifica-se sempre que a classificação anual de frequência ou final não seja inferior a 10 
valores a mais de duas disciplinas. São consideradas para este efeito as disciplinas constantes do plano 
de estudos em que o aluno tenha obtido classificação inferior a 10 valores, bem como aquelas em que 
tenha sido excluído por faltas ou tenha anulado a matrícula; 

c) Na transição do 11.º para o 12.º ano são consideradas igualmente as disciplinas em que o aluno não 
progrediu, ou não obteve aprovação, na transição do 10.º para o 11.º ano; 

d) Os alunos que transitam com classificações inferiores a 10 em uma ou duas disciplinas progridem nesta(s) 
disciplina(s) desde que a(s) classificação(ões) obtida(s) não seja(m) inferior(es) a 8 valores; 

e) Não é considerada para efeitos de transição e aprovação a disciplina de Educação Moral e Religiosa. 
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Artigo 47.º 
Especificidades da avaliação nos cursos de educação e formação 

1. A avaliação sumativa expressa-se numa escala de 1 a 5 e realiza-se por componente de formação. 
2. Aprovação, progressão e conclusão: 

a) A classificação final de cada disciplina ou domínio corresponde à classificação obtida no último momento 
de avaliação do ano lectivo, no caso de cursos de tipo 3, ou no último momento do 2.º ano, no caso de 
cursos de tipo 2; 

b) As classificações finais das componentes de formação sociocultural, científica e tecnológica obtêm-se pela 
média aritmética simples das classificações obtidas em cada uma das disciplinas ou domínios de 
formação que as constituem; 

c) No final do curso, os alunos estão sujeitos à realização de uma prova de avaliação final (PAF) que assume 
o carácter de prova de desempenho profissional; 

d) A avaliação da formação prática em contexto de trabalho é contínua e formativa, apoiada na apreciação 
sistemática das actividades desenvolvidas pelo aluno na sua experiência de trabalho. Os resultados desta 
apreciação são formalizados numa avaliação final; 

e) No caso de o aluno não ter obtido aproveitamento na componente de formação tecnológica, não 
frequentará a componente de formação prática, nem realizará a prova de avaliação final; 

f) Aos alunos que frequentaram um curso T2 ou T3 e obtiveram nas componentes de formação sociocultural 
e científica uma classificação igual ou superior a três, e tenham respeitado o regime de assiduidade em 
todas as componentes, com excepção da componente de formação prática, será emitido apenas um 
certificado escolar de conclusão do 9.º ano de escolaridade. 

g) Aos alunos que frequentaram um curso T2 ou T3 e obtiveram em todas as componentes de formação, 
incluindo a componente de formação prática, uma classificação igual ou superior a três, será emitido um 
certificado escolar de conclusão do 9.º ano de escolaridade e um certificado de qualificação profissional de 
nível 2. 

3. Prosseguimento de estudos: 

a) A conclusão de um curso de educação e formação de Tipo 2 ou 3 permite prosseguir estudos de nível 
secundário em cursos científico-humanísticos, desde que o aluno realize exames nacionais de Língua 
Portuguesa e de Matemática;  

b) A conclusão de um curso de educação e formação de Tipo 2 ou 3 permite prosseguir estudos em cursos 
profissionais de nível secundário; 

c) A conclusão de um curso de educação e formação de Tipo 2 ou 3 permite prosseguir estudos nesta 
modalidade de educação e formação, desde que o aluno cumpra um curso de formação complementar. 

 

Artigo 48.º 
Especificidades da avaliação nos cursos profissionais do ensino secundário 

1. A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular adoptada, a 
notação formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação 
mínima de 10 valores. 

2. Momentos de avaliação: 

a) A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do professor e do aluno e, após a 
conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião de conselho de turma, no final de cada 
período; 

b) Fora dos momentos de avaliação sumativa previstos, os alunos têm a possibilidade de requerer, junto do 
professor que lecciona a disciplina, uma nova data para efectuar nova avaliação sumativa de qualquer dos 
módulos já avaliados, nesse ano lectivo, e não capitalizados pelo aluno; 

c) Os alunos que, ao longo do ano lectivo, não obtiveram aprovação em determinados módulos, têm a 
possibilidade de requerer a avaliação sumativa dos mesmos através de uma prova de avaliação 
extraordinária a realizar: 

• Nas duas semanas subsequentes ao encerramento das actividades lectivas, no final do ano lectivo; 
• Nas duas primeiras semanas do início de cada ano escolar; 
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• Não estão abrangidos pela avaliação extraordinária, referida nas alíneas b) e c), os alunos que forem 
excluídos por faltas. 

3. Aprovação, progressão e conclusão: 

a) A aprovação em cada disciplina, na formação em contexto de trabalho (FCT) e na prova de aptidão 
profissional (PAP) depende da obtenção de uma classificação igual ou superior a dez valores; 

b) A progressão concretiza-se em cada disciplina, módulo a módulo, e decorre da obtenção, por parte do 
aluno, de uma classificação igual ou superior a dez valores; 

c) A organização curricular dos cursos profissionais não determina condições de transição de ano, não 
existindo à partida precedências entre módulos, à excepção daquelas definidas nas orientações gerais do 
programa da disciplina; 

d) O número de módulos em atraso não condiciona a progressão, tendo em atenção que os cursos não se 
encontram organizados em anos lectivos, mas sim num ciclo de formação de três anos; 

e) A conclusão com aproveitamento obtém-se pela aprovação em todas as disciplinas do curso, na FCT e na 
PAP; 

f) A conclusão do curso certifica a conclusão do nível secundário de educação e uma qualificação 
profissional de nível 3. 

4. Prosseguimento de estudos/formação: 
a) A conclusão de um curso profissional permite o prosseguimento de estudos/formação num Curso de 

Especialização Tecnológica; 
b) A conclusão de um curso profissional permite o acesso ao ensino superior, mediante o cumprimento dos 

requisitos previstos no regulamento de acesso ao ensino superior. 
 

SECÇÃO VI 
Representação dos alunos 

Artigo 49.º 
Representação nos órgãos de administração e gestão 

Os representantes dos alunos no conselho geral e no conselho pedagógico são eleitos por todos os delegados e 
subdelegados das turmas do ensino secundário, reunidos em assembleia. O acto eleitoral deve ser convocado 
pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento, no início de cada ano lectivo, logo que esteja completo o 
processo de eleições de delegados e subdelegados de turma. 
 

Artigo 50.º 
Delegados e subdelegados de turma 

1. Os delegados e subdelegados de turma são representantes legalmente reconhecidos das turmas do 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico e do ensino secundário e têm o mandato de um ano lectivo. 

2. O delegado e o subdelegado de turma são eleitos pelo conjunto dos alunos da turma, por iniciativa e sob a 
orientação do director de turma. 

3. A eleição do delegado realizar-se-á por voto secreto, directo, universal e uninominal no início do ano lectivo 
(até à terceira semana de aulas). Será eleito delegado o aluno mais votado e subdelegado o que se lhe 
seguir. Em caso de empate será realizado novo escrutínio. Se mesmo assim o empate persistir, considera-se 
eleito o aluno mais velho de entre os mais votados. Da eleição será elaborada uma acta, em impresso próprio, 
que constará do dossiê da turma. 

4. O director de turma deve promover a discussão sobre as funções e competências que devem ter os 
delegados e subdelegados, devendo ser tidas em consideração as seguintes condições de elegibilidade dos 
mesmos: 

a) Frequentar a globalidade das disciplinas do respectivo plano curricular ou, no caso do ensino secundário, 
a sua maioria; 

b) Não ter sido objecto, no ano lectivo anterior, de aplicação das seguintes medidas disciplinares 
sancionatórias: suspensão da frequência da escola por um período igual ou superior a três dias úteis, ou 
transferência de escola. 
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5. Compete ao delegado e ao subdelegado de turma: 

a) Representar a turma, sempre que necessário, pelo que devem estar atentos ao que se passa com os 
diversos elementos da turma e consultá-la em relação aos assuntos sobre os quais venham a ter de se 
pronunciar; 

b) Contribuir para uma efectiva ligação entre os alunos, o director de turma e os restantes professores; 

c) Comparecer nas assembleias de delegados, informando a turma acerca dos assuntos aí abordados; 

d) Participar nas reuniões de conselho de turma para as quais sejam legalmente convocados. Não têm 
assento nos conselhos de turma destinados a proceder à avaliação dos alunos; 

e) Solicitar ao director de turma a realização de reuniões da turma, com ou sem a presença deste, para 
apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma, da escola ou do ensino, sem 
prejuízo do cumprimento das actividades lectivas. 

6. O subdelegado coadjuva o delegado e substitui-o nas suas faltas e impedimentos. 

7. No caso do ensino secundário, o delegado e o subdelegado de turma têm o direito de participar na eleição e 
ser elegíveis como representantes dos alunos no conselho geral e no conselho pedagógico. 

8. Os delegados e subdelegados de turma reúnem em assembleia ordinária com o órgão de direcção executiva 
do Agrupamento uma vez por período, para reflectirem em conjunto sobre os problemas da escola, pedirem 
esclarecimentos e serem informados sobre medidas tomadas, e darem sugestões para a resolução de 
questões várias relacionadas com os alunos e a escola. A assembleia de delegados e subdelegados de turma 
pode ainda reunir a pedido da associação de estudantes ou de 25% dos seus membros. O pedido será 
apresentado ao director. 

9. O delegado ou o subdelegado de turma perdem o respectivo mandato, havendo lugar a nova eleição, nos 
seguintes casos: 
a) Sempre que a turma considere que o seu mandato não está a ser cumprido cabalmente, correspondendo 

às suas expectativas e/ou às tarefas previamente definidas; 

b) No caso de ser sujeito, no decurso do seu mandato, a medida disciplinar sancionatória de suspensão da 
escola, deverá ser imediatamente destituído do cargo; 

c) Em caso de abandono escolar, anulação de matrícula, retenção/exclusão por excesso de faltas, abandono 
de cargo ou sempre que a turma o entenda como absolutamente necessário. 

Artigo 51.º 
Associação de estudantes 

1. A Associação de Estudantes é o órgão representativo dos alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino 
secundário, eleito democraticamente por sufrágio directo e universal. 

2. Os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário têm o direito de constituir uma associação de 
estudantes, nos termos consignados na lei, para que possam, com liberdade e responsabilidade e seguindo 
processos democráticos, eleger órgãos directivos que permitam dinamizar a comunidade estudantil. 

3. A associação de estudantes tem o direito de convocar reuniões gerais de alunos para discutir questões que 
considere fulcrais para a vida da escola e dos alunos que a frequentam, em termos a definir em conjunto com 
o órgão de direcção executiva do Agrupamento, de acordo com o artigo 32.º da Lei n.º 23/2006, de 23 de 
Junho, que estabelece o regime jurídico do associativismo jovem: 

a) Duas vezes ao ano com direito a relevação de faltas, desde que cumpridas os formalismos previstos na 
Lei acima citada, no que se refere à comprovação das presenças; 

b) Sem direito a relevação nem justificação de faltas, sempre que for considerado necessário.  
4. O programa de actuação da associação de estudantes deve ser divulgado junto dos alunos e as suas 

actividades, sempre que seja necessário assegurar condições materiais e de segurança, deverão ser 
discutidas com o director. 
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SECÇÃO VII 
Saúde e medicação 

Artigo 52.º 
Prestação de primeiros socorros 

1. Em caso de acidente ou doença súbita do aluno, deverão adoptar-se os seguintes procedimentos:  

a) O aluno deve ser prontamente assistido, exigindo-se uma comunicação rápida ao respectivo encarregado 
de educação no sentido de o informar e, dependendo da gravidade da situação, solicitar a sua presença;  

b) Deve ser requerida pela escola a intervenção dos serviços de saúde, solicitando a presença do INEM, ou 
de outra entidade, quando a situação assim o exigir;  

c) O aluno deve ser acompanhado a uma unidade de prestação de cuidados de saúde. Caso não o possa 
ser pelo encarregado de educação, deverá ser designado um funcionário da escola; 

d) Em caso de acidente, sendo o aluno encaminhado para uma unidade de prestação de cuidados de saúde, 
deve ser accionado o seguro escolar. 

2. Em situação de indisposição ligeira ou doença verificada na escola, o aluno deve ser encaminhado para casa, 
depois de informado o encarregado de educação, sendo proibida a administração de qualquer medicação, 
salvo autorização daquele. 

 
Artigo 53.º 

Administração de medicamentos 

1. Os pais e encarregados de educação deverão transmitir ao educador, ao professor titular de turma ou ao 
director de turma todas as informações que considerem pertinentes acerca da saúde e disposição dos seus 
educandos, se necessário diariamente. 

2. Caso a criança da educação pré-escolar ou o aluno do 1.º ciclo do ensino básico tenha necessidade de tomar 
medicamentos durante o horário de frequência do estabelecimento de educação ou de ensino, os pais e 
encarregados de educação deverão comunicar ao educador ou ao professor titular da turma, por escrito, a 
dosagem e o horário de administração dos mesmos. Em caso de dúvida, poderão ser solicitados ao 
encarregado de educação documentos comprovativos da prescrição médica. 

 

CAPÍTULO VI 
PESSOAL DOCENTE 

SECÇÃO I 
Direitos e deveres 

Artigo 54.º 
Direitos específicos do pessoal docente 

1. São reconhecidos aos docentes os seguintes direitos consignados no Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de 
Janeiro: 

a) Ver reconhecida a sua autoridade pelos alunos, suas famílias e demais membros da comunidade 
educativa; 

b) Receber apoio e cooperação activa das famílias e demais membros da comunidade educativa, no quadro 
da partilha, entre todos, da responsabilidade pelo desenvolvimento e pelos resultados da aprendizagem 
dos alunos; 

c) Usufruir de condições que garantam a prevenção e redução dos riscos profissionais, individuais e 
colectivos, através de programas específicos dirigidos à melhoria do ambiente de trabalho e à promoção 
das condições de higiene, saúde e segurança do posto de trabalho; 

d) Emitir opiniões e recomendações sobre as orientações e o funcionamento do Agrupamento, do 
estabelecimento de ensino e do sistema educativo; 

e) Participar na definição das orientações pedagógicas ao nível do Agrupamento e do estabelecimento de 
ensino ou das estruturas de coordenação; 
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f) Ter autonomia técnica e científica e liberdade de escolha dos métodos de ensino, das tecnologias e 
técnicas de educação e dos tipos de meios auxiliares de ensino mais adequados, no respeito pelo 
currículo nacional, pelos programas e pelas orientações programáticas curriculares ou pedagógicas em 
vigor; 

g) Propor inovações e participar em experiências pedagógicas, bem como nos respectivos processos de 
avaliação; 

h) Eleger e ser eleito para órgãos colegiais ou singulares dos estabelecimentos de educação ou de ensino, 
nos casos em que a legislação sobre a sua gestão e administração o preveja; 

i) Participar, através das organizações profissionais e sindicais, em órgãos que, no âmbito nacional ou 
regional, prevejam a representação do pessoal docente; 

j) Ter acesso a acções de formação contínua regulares, destinadas a actualizar e aprofundar os 
conhecimentos e as competências profissionais. 

2. O docente tem ainda os seguintes direitos: 

a) Usufruir de condições que lhe permitam cumprir com eficácia o seu dever de ensinar; 

b) Propor e levar à prática medidas pedagógicas que concorram para o harmonioso desenvolvimento dos 
alunos, quer nas actividades prosseguidas na sala de aula, quer nas demais acções realizadas pela 
escola; 

 

c) Apresentar, ainda que individualmente, sugestões e pareceres tendentes a contribuir para a melhoria da 
qualidade do processo de ensino/aprendizagem; 

d) Conhecer todas as informações que individualmente lhe respeitem; 
e) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos que constam do seu registo biográfico, quer digam 

respeito à sua pessoa, quer se reportem aos seus familiares; 

f) Dar o seu parecer sobre a assistência ou não às suas aulas por alunos não inscritos na respectiva 
disciplina. 

 

Artigo 55.º 
Deveres específicos do pessoal docente 

1. Além da obrigação de cumprimento dos deveres estabelecidos para os funcionários e agentes da 
administração pública em geral, os docentes estão ainda obrigados ao cumprimento dos seguintes deveres 
consignados no Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro: 

a) Orientar o exercício das suas funções pelos princípios do rigor, da isenção, da justiça e da equidade; 
b) Orientar o exercício das suas funções por critérios de qualidade, procurando o seu permanente 

aperfeiçoamento; 

c) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação de laços de 
cooperação e o desenvolvimento de relações de respeito e reconhecimento mútuo, em especial entre 
docentes, alunos, encarregados de educação e pessoal não docente; 

d) Actualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências; 
e) Participar de forma empenhada nas várias modalidades de formação que frequente; 

f) Zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos recursos didáctico-pedagógicos utilizados, numa 
perspectiva de abertura à inovação; 

g) Desenvolver a reflexão sobre a sua prática pedagógica, proceder à auto-avaliação e participar nas 
actividades de avaliação da escola; 

h) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da comunidade 
educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos de exclusão e 
discriminação; 

i) Adequar os instrumentos de avaliação às exigências do currículo nacional, dos programas e das 
orientações programáticas ou curriculares e adoptar critérios de rigor, isenção e objectividade na sua 
correcção e classificação; 

j) Manter a disciplina e exercer a autoridade pedagógica com rigor, equidade e isenção; 
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k) Colaborar na prevenção e detecção de situações de risco social, se necessário participando-as às 
entidades competentes; 

l) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respectivas famílias; 
m) Colaborar na organização do Agrupamento e da escola, cooperando com os órgãos de direcção 

executiva, com as estruturas de gestão pedagógica e com o restante pessoal docente e não docente 
tendo em vista o seu bom funcionamento; 

n) Cumprir os regulamentos, desenvolver e executar os projectos educativos e planos de actividade e 
observar as orientações dos órgãos de direcção executiva e das estruturas de gestão pedagógica do 
Agrupamento; 

o) Co-responsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e propor 
medidas de melhoramento e remodelações; 

p) Partilhar com os outros docentes a informação, os recursos didácticos e os métodos pedagógicos, no 
sentido de contribuir para o sucesso educativo dos alunos; 

q) Defender e promover o bem-estar dos alunos, dos docentes e do pessoal não docente, protegendo-os de 
quaisquer situações de violência física ou psicológica, se necessário solicitando a intervenção de pessoas 
e entidades alheias à instituição escolar; 

r) Promover a participação dos pais ou encarregados de educação na actividade da escola, estabelecendo 
com eles uma relação de diálogo e cooperação, no quadro da partilha da responsabilidade pela educação 
e formação integral dos alunos; 

s) Facultar aos pais ou encarregados de educação informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens 
e o percurso escolar dos filhos, bem como sobre quaisquer outros elementos relevantes para a sua 
educação. 

2. O docente tem ainda os seguintes deveres: 
a) Contribuir para a formação dos alunos, promovendo o desenvolvimento das suas capacidades, 

estimulando a sua autonomia e criatividade, incentivando a formação de cidadãos civicamente 
responsáveis e democraticamente intervenientes na vida da comunidade; 

b) Participar na organização e assegurar a realização das actividades educativas; 

c) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na sinalização de casos de alunos com 
necessidades educativas especiais; 

d) Encorajar, orientar e apoiar os alunos na utilização de fontes e de materiais propiciadores das 
aprendizagens; 

e) Colaborar com os directores de turma, a quem devem ser comunicadas por escrito quaisquer ocorrências 
anómalas verificadas no espaço ou no perímetro escolar e prestadas informações periódicas acerca do 
comportamento e das aprendizagens de cada aluno; 

f) Ser assíduo nas suas actividades lectivas e não lectivas; 

g) Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula, providenciando para que a sala e o quadro fiquem 
sempre limpos e o mobiliário no seu lugar; 

h) Cumprir integralmente o tempo lectivo, não se ausentando da sala, salvo por motivos de força maior; 

i) Terminar a aula logo após o tempo regulamentar, de forma a respeitar o intervalo; 
j) Marcar faltas aos alunos que não estiverem na sala de aula; 

k) Assinalar com um M as faltas de material, com A as de atraso e com um círculo as faltas disciplinares; 

l) Não permitir a saída de alunos da sala de aula, mesmo após a conclusão de testes, antes do tempo 
regulamentar; 

m) Comunicar ao funcionário de serviço quaisquer danos ou anomalias verificados na sala de aula; 
n) Manter desligados os telemóveis no decurso de aulas ou reuniões; 

o) Não submeter os alunos a mais do que um teste de avaliação por dia; 

p) Entregar os testes e outros instrumentos de avaliação dos alunos no espaço da sala de aula, num prazo 
não superior a 10 dias úteis; 

q) Deixar o plano de aula com as actividades propostas, bem como os materiais de trabalho necessários 



Agrupamento de Escolas Gil Vicente 
 

 
 

Regulamento Interno 

42 

 

para a aula sempre que, previsivelmente, necessite de faltar ou não a possa leccionar devido à 
participação em actividades do plano anual de actividades da escola. Deste dever estão excluídos os 
professores das disciplinas de Educação Musical, Educação Física e Educação Tecnológica devido à 
natureza das mesmas; 

r) Desempenhar com responsabilidade, empenho e eficácia, os cargos para os quais for designado e as 
funções que lhe forem atribuídas; 

s) Tomar conhecimento de todas as informações, convocatórias e avisos afixados nos locais próprios. 

 

SECÇÃO II 
Duração do trabalho docente 

Artigo 56.º 
Duração semanal 

1. O pessoal docente em exercício de funções é obrigado à prestação de trinta e cinco horas semanais de 
serviço. 

2. O horário semanal dos docentes integra uma componente lectiva e uma componente não lectiva e 
desenvolve-se em cinco dias de trabalho. 

3. No horário de trabalho do docente, é obrigatoriamente registada a totalidade das horas correspondentes à 
duração da respectiva prestação semanal de trabalho, com excepção da componente não lectiva destinada a 
trabalho individual e da participação em reuniões de natureza pedagógica, convocadas nos termos legais, que 
decorram de necessidades ocasionais. 
 

Artigo 57.º 
Organização da componente lectiva 

1. A componente lectiva do pessoal docente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico é de vinte e 
cinco horas semanais. 

2. A componente lectiva do pessoal docente dos restantes ciclos e níveis de ensino, incluindo a educação 
especial, é de vinte e duas horas semanais. 

3. Na organização da componente lectiva será tido em conta o máximo de turmas disciplinares a atribuir a cada 
docente, de molde a, considerados os correspondentes programas, assegurar-lhe o necessário equilíbrio 
global, garantindo um elevado nível de qualidade ao ensino. 

4. A componente lectiva do horário do docente corresponde ao número de horas leccionadas e abrange todo o 
trabalho com a turma ou grupo de alunos durante o período de leccionação da disciplina ou área curricular 
não disciplinar. 

5. Não é permitida a distribuição ao docente de mais de seis tempos lectivos consecutivos. 
 

Artigo 58.º 
Organização da componente não lectiva 

1. A componente não lectiva do pessoal docente abrange a realização de trabalho a nível individual e a 
prestação de trabalho a nível do estabelecimento de educação ou de ensino: 

a) O trabalho a nível individual pode compreender, para além da preparação das aulas e da avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem, a elaboração de estudos e trabalhos de investigação de natureza 
pedagógica ou científico-pedagógica; 

b) O trabalho a nível do estabelecimento de educação ou de ensino deve ser desenvolvido sob orientação 
das respectivas estruturas pedagógicas intermédias, com o objectivo de contribuir para a realização do 
projecto educativo da escola. 

2. No horário de trabalho do docente a componente não lectiva correspondente ao seu trabalho a nível individual 
não poderá ser inferior a 10 horas semanais. 

3. O desempenho de actividades envolvendo alunos deverá ser exercido no estabelecimento de ensino onde o 
docente lecciona e com alunos desse mesmo estabelecimento de ensino. 
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Artigo 59.º 
Cumprimento da componente não lectiva 

1. O trabalho a nível do estabelecimento de educação ou de ensino pode compreender as seguintes actividades: 

a) Desempenho de cargos de coordenação pedagógica;  

b) Programa de tutorias para alunos do ensino básico; 
c) Plano de ocupação plena dos tempos escolares (OPTE), até um máximo de dois tempos semanais; 

d) Salas de estudo para os alunos do ensino secundário; 

e) Apoios à turma para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário; 

f) Apoios educativos a alunos com dificuldades de aprendizagem; 
g) Actividades de enriquecimento curricular para os alunos do 1.º ciclo; 

h) Serviço de atendimento e encaminhamento de alunos (SAEA) que, por motivos disciplinares, foram 
expulsos da sala de aula ou que se encontram em situação de absentismo não justificado; 

i) Biblioteca escolar; 
j) Assessoria técnico-pedagógica de órgãos de administração e gestão da escola; 

k) Acompanhamento e supervisão de actividades de enriquecimento e complemento curricular; 

l) Atendimento a pais e a encarregados de educação; 

m) Outras actividades ou projectos aprovados pela escola. 
 

SECÇÃO III 
Assiduidade 

Artigo 60.º 
Faltas 

1. Falta é a ausência do docente à totalidade ou a parte do período diário de presença obrigatória no 
estabelecimento de educação ou de ensino, no desempenho de actividades das componentes lectiva e não 
lectiva, ou em local a que deva deslocar-se no exercício de tais funções. 

2. As faltas dadas a tempos registados no horário individual do docente são referenciadas a: 

a) Períodos de uma hora, tratando-se de docentes da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico; 

b) Períodos de quarenta e cinco minutos, tratando-se de docentes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário. 

3. A ausência do docente à totalidade ou a parte do tempo útil de uma aula de 90 minutos de duração, em 
qualquer dos casos, é obrigatoriamente registada como falta a dois tempos lectivos. 

4. Em casos excepcionais, devidamente fundamentados, e desde que o docente leccione pelo menos um dos 
dois tempos, pode o órgão de direcção executiva do Agrupamento decidir a marcação de falta apenas a um 
tempo. 

5. A ausência a reuniões de natureza pedagógica convocadas nos termos da lei é considerada falta do docente 
a dois tempos lectivos. 

6. É considerado um dia de falta a ausência a um número de horas igual ao quociente da divisão por cinco do 
número de horas de serviço docente que deva ser obrigatoriamente registado no horário semanal do docente. 

7. As faltas por períodos inferiores a um dia são adicionadas no decurso do ano escolar para efeitos do disposto 
no número anterior. 

8. É ainda considerada falta a um dia: 

a) A ausência do docente a serviço de exames; 

b) A ausência do docente a reuniões que visem a avaliação sumativa de alunos. 

9. As faltas a serviços de exames, bem como a reuniões que visem a avaliação sumativa de alunos, apenas 
podem ser justificadas por casamento, por maternidade e paternidade, por nascimento, por falecimento de 
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familiar, por doença, por doença prolongada, por acidente em serviço, por isolamento profilático e para 
cumprimento de obrigações legais, tal como regulado na lei. 

10. A falta ao serviço lectivo que dependa de autorização prévia apenas pode ser permitida quando o docente 
tenha cumprido o disposto na alínea q) do n.º 2 do artigo 55.º. 

 

Artigo 61.º 
Permutas de aulas 

1. O docente que necessite de faltar (ausência de curta duração) e pretenda utilizar a possibilidade de permuta 
de aulas, não dando assim origem à marcação de falta, poderá fazê-lo nos seguintes termos: 
a) Mediante permuta da actividade lectiva programada entre docentes da mesma turma/equipa pedagógica; 
b) Mediante permuta da actividade lectiva programada entre docentes do mesmo grupo disciplinar ou 

docentes legalmente habilitados para a leccionação da disciplina. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, depois de acordo estabelecido entre os docentes envolvidos, 
deverão estes requerer autorização ao órgão de direcção executiva do Agrupamento, mediante o 
preenchimento de impresso próprio. 

3. No caso do previsto na alínea b) do n.º 1, deverá o docente que pretende faltar elaborar os planos de aula 
correspondentes às aulas a substituir. 

4. Em nenhuma das situações previstas no n.º 1 poderá a mancha horária lectiva dos alunos ser alterada. 

 
Artigo 62.º 

Compensações de aulas 

1. Os professores que leccionam disciplinas dos cursos de educação e formação do ensino básico, dos cursos 
profissionais do ensino secundário ou dos cursos de educação e formação de adultos podem recorrer ao 
sistema de compensação de aulas em situação de ausências de curta duração. 

2. A compensação das horas não leccionadas deverá ser feita no máximo até ao quinto dia lectivo subsequente 
à falta, podendo prolongar a actividade lectiva diária dos alunos, desde que não ultrapasse as sete horas. 
Neste caso não será averbada falta ao professor. 

3. Para efeitos do disposto nos números anteriores, deverá ser requerida autorização ao órgão de direcção 
executiva do Agrupamento mediante o preenchimento de impresso próprio onde conste o momento em que 
as aulas em falta serão repostas. 

4. O sistema de compensação de aulas obedece ainda ao disposto no artigo 184.º da secção V do capítulo XII. 

 
Artigo 63.º 

Faltas por conta do período de férias 

1. O docente pode faltar um dia útil por mês, por conta do período de férias, até ao limite de cinco dias úteis por 
ano. 

2. O docente que pretenda faltar ao abrigo do disposto no presente artigo deve solicitar, com a antecedência 
mínima de três dias úteis, autorização escrita ao órgão de direcção executiva do Agrupamento, ou se tal não 
for comprovadamente possível, no próprio dia, por participação oral, que deve ser reduzida a escrito no dia 
em que o docente regresse ao serviço. 

3. As faltas a tempos lectivos por conta do período de férias são computadas nos termos do disposto no n.º 6 do 
artigo 60.º, até ao limite de quatro dias, a partir do qual são consideradas faltas a um dia. 
 

Artigo 64.º 
Prestação efectiva de serviço 

1. Consideram-se ausências equiparadas a prestação efectiva de serviço, para além das consagradas em 
legislação própria, ainda as seguintes: 

a) Assistência a filhos menores; 
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b) Doença; 

c) Doença prolongada; 
d) Prestação de provas de avaliação por trabalhador-estudante abrangido pelo n.º 1 do artigo 101.º do 

Estatuto da Carreira Docente (ECD); 

e) Licença sabática e equiparação a bolseiro; 

f) Dispensas para formação nos termos do artigo 109.º do ECD; 

g) Exercício do direito à greve; 
h) Prestação de provas de concurso. 

 
Artigo 65.º 

Justificação de faltas 

1. As faltas ao serviço distribuído deverão ser justificadas junto do órgão de direcção executiva do Agrupamento, 
no caso da Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente, ou do coordenador de escola, nos casos dos 
estabelecimentos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo, nos seguintes termos: 
a) Na situação em que for concedida autorização para o docente faltar por conta do período de férias, deverá 

ser apresentada a respectiva justificação escrita até à véspera do dia em que a mesma se verifique;  

b) Na situação em que a falta ocorra por motivos imprevistos e o docente pretenda justificá-la por conta do 
período de férias, deverá fazê-lo por escrito até ao final do dia seguinte ao da falta; 

c) Na situação em que a falta ocorra por doença deverá o docente entregar atestado médico até ao quinto 
dia útil seguinte ao da falta. No dia de retorno ao serviço deverá ser preenchido o respectivo impresso; 

d) Outras situações de falta não contempladas nas alíneas anteriores deverão ser justificadas no dia de 
regresso ao serviço. 

 

SECÇÃO IV 
Avaliação do desempenho 

Artigo 66.º 
Objectivos 

1. A avaliação do desempenho do pessoal docente desenvolve-se de acordo com os princípios consagrados no 
artigo 39.º da Lei de Bases do Sistema Educativo e no respeito pelos princípios e objectivos definidos no 
Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro (ECD). 

2. A avaliação do desempenho do pessoal docente visa a melhoria da qualidade das aprendizagens e dos 
resultados escolares dos alunos. Visa também proporcionar orientações para o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos docentes. 

3. Constituem ainda objectivos da avaliação do desempenho: 
a) Contribuir para a melhoria da prática pedagógica do docente; 

b) Contribuir para a valorização e aperfeiçoamento individual do docente; 

c) Permitir a inventariação das necessidades de formação do pessoal docente; 

d) Detectar os factores que influenciam o rendimento profissional do pessoal docente; 
e) Diferenciar e premiar os melhores profissionais; 

f) Facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal docente; 

g) Promover o trabalho de cooperação entre os docentes, tendo em vista a melhoria dos resultados 
escolares; 

h) Promover a qualidade dos serviços prestados à comunidade. 
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Artigo 67.º 
Âmbito e periodicidade 

1. A avaliação do desempenho concretiza-se nas seguintes dimensões: 

a) Vertente profissional e ética; 
b) Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 

c) Participação na escola e relação com a comunidade escolar; 

d) Desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida. 

2. A avaliação do desempenho dos docentes integrados na carreira realiza-se no final de cada período de dois 
anos escolares e reporta-se ao tempo de serviço nele prestado. 

3. A avaliação do pessoal docente contratado realiza-se no final do período de vigência do respectivo contrato e 
antes da sua eventual renovação, desde que tenha prestado serviço docente efectivo durante seis meses, 
pelo menos. 

 

Artigo 68.º 
Intervenientes no processo 

1. Intervêm no processo de avaliação do desempenho: 
a) Os avaliados; 

b) Os avaliadores; 

c) A comissão de coordenação da avaliação do desempenho. 

 
2. São avaliadores: 

a) O coordenador do departamento curricular ou os professores titulares em quem, nos termos da lei, forem 
delegadas competências para o efeito; 

b) O director, ou um membro do órgão de direcção executiva do Agrupamento por ele designado. 

3. A comissão de coordenação da avaliação do desempenho é constituída pelo presidente do conselho 
pedagógico do Agrupamento e por quatro outros membros do mesmo conselho, por este designados, que 
detenham a categoria de titulares. 

4. Compete à comissão de coordenação da avaliação: 

a) Garantir o rigor do sistema de avaliação, designadamente através da emissão de directivas para a sua 
aplicação; 

b) Validar as avaliações de Excelente, Muito Bom e Insuficiente; 
c) Proceder à avaliação do desempenho nos casos de ausência de avaliador; 

d) Propor as medidas de acompanhamento e correcção do desempenho insuficiente; 

e) Emitir parecer vinculativo sobre as reclamações do avaliado. 

 
Artigo 69.º 

Decisões da responsabilidade do Agrupamento 

1. O Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro, remete para o regulamento interno de cada 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada as seguintes decisões: 

a) Se e de que forma podem ser considerados para a avaliação de desempenho dos docentes os objectivos 
fixados no projecto curricular de turma (artigo 8.º, n.º 2 do referido DR); 

b) Calendário anual de desenvolvimento do processo de avaliação (artigo 14.º, n.º 2 do referido DR); 
c) Em que termos deverá ser concretizada a apreciação dos pais e encarregados de educação, nos casos 

em que o docente o requeira (artigo 18.º, n.º 3 do referido DR); 

d) Se e de que forma pode ser considerada para a avaliação de desempenho dos coordenadores de 
departamento curricular a avaliação realizada pelos docentes do correspondente departamento quanto às 
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respectivas funções de coordenação (artigo 29.º, n.º 6 do referido DR). 

2. A tomada de decisão sobre estes assuntos e respectivo registo em regulamento interno ficará a aguardar 
melhor clarificação do processo de avaliação do desempenho do pessoal docente, por parte da tutela. 

 

SECÇÃO V 
Formação contínua 

Artigo 70.º 
Objectivos 

A formação contínua destina-se a assegurar a actualização, o aperfeiçoamento, a reconversão e o apoio à 
actividade profissional do pessoal docente, visando ainda objectivos de desenvolvimento na carreira e de 
mobilidade, nos termos do Estatuto da Carreira Docente. 

 

Artigo 71.º 
Promoção de acções de formação contínua 

1. A formação contínua pode resultar de iniciativa de instituições para tanto vocacionadas ou ser assegurada por 
organismos públicos ou entidades privadas, podendo ser ainda promovida ou apoiada pelos estabelecimentos 
de educação ou de ensino, individualmente ou em regime de cooperação. 

2. O Agrupamento de Escolas Gil Vicente está associado a outros agrupamentos e a escolas não agrupadas no 
Centro de Formação Professor João Soares, com sede na Escola Secundária Padre António Vieira, com o 
objectivo da promoção e organização de acções de formação contínua que visem a concretização dos 
objectivos enunciados no artigo anterior. 

3. Os órgãos de direcção e gestão e as estruturas de coordenação educativa e supervisão do Agrupamento 
podem promover a realização de acções de formação contínua que, detectadas as necessidades de formação 
do pessoal docente, visem: 
a) Contribuir para a melhoria da prática pedagógica; 

b) Contribuir para a valorização e aperfeiçoamento individual; 

c) Promover o trabalho de cooperação entre os docentes, tendo em vista a melhoria dos resultados 
escolares; 

d) Promover a qualidade dos serviços prestados à comunidade. 

 

Artigo 72.º 
Formação contínua e avaliação do desempenho 

1. O desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida é uma das dimensões da avaliação do 
desempenho do pessoal docente. 

2. A frequência e conclusão de acções de formação contínua constituem um dos indicadores de classificação na 
avaliação efectuada pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento. 

3. Para efeitos da avaliação do desempenho do docente são consideradas as acções de formação contínua que 
incidam sobre conteúdos de natureza científico-didáctica com estreita ligação à matéria curricular que 
lecciona, bem como as relacionadas com as necessidades do Agrupamento definidas no projecto educativo 
ou no plano anual de actividades. 

 
Artigo 73.º 

Dispensas para formação 

1. As dispensas para formação obedecem ao disposto no Estatuto da Carreira Docente. 

2. As dispensas para formação da iniciativa de serviços centrais, regionais ou do Agrupamento são concedidas 
preferencialmente na componente não lectiva do horário do docente. 

3. A dispensa a que se refere o número anterior não pode exceder, por ano escolar, cinco dias úteis seguidos ou 
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oito interpolados. 

4. A formação de iniciativa do docente é autorizada durante os períodos de interrupção da actividade lectiva. 
5. Quando for comprovadamente inviável ou insuficiente a utilização das interrupções lectivas, a formação a que 

se refere o número anterior pode ser realizada nos períodos destinados ao exercício da componente não 
lectiva, nas seguintes condições: 

a) Tratando-se de educadores de infância; 

b) Nos restantes casos, até ao limite de dez horas por ano escolar. 

6. A autorização de dispensa para formação é concedida pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento, 
após solicitação do docente mediante o preenchimento de impresso próprio, entregue com oito dias de 
antecedência. 

 

CAPÍTULO VII 
PESSOAL NÃO DOCENTE 

Artigo 74.º 
Legislação aplicável 

1. Ao pessoal não docente, é aplicável a legislação em vigor para o funcionalismo público, designadamente o 
Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho (Estatuto Específico do Pessoal Técnico-Profissional, Administrativo 
e de Apoio Educativo) e o Despacho n.º 17460/2006, de 29 de Agosto (Regulamento Interno do Pessoal não 
Docente). 

2. Por pessoal não docente entende-se: 

a) Pessoal técnico-profissional: a psicóloga do Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento; 

b) Pessoal administrativo: os assistentes de administração escolar dos Serviços de Administração Escolar do 
Agrupamento; 

c) Pessoal de apoio educativo: os auxiliares de acção educativa dos diversos estabelecimentos de educação 
e ensino do Agrupamento. 

 

Artigo 75.º 
Direitos específicos do pessoal não docente 

1. Constituem direitos específicos do pessoal não docente: 

a) Ser tratado com respeito pela sua pessoa e funções por parte dos restantes elementos da comunidade 
educativa e de todos quantos se dirigem às escolas ou recorram aos serviços do Agrupamento; 

b) Intervir democraticamente na vida do Agrupamento, emitindo livremente e com espírito crítico construtivo 
opiniões e sugestões que contribuam para melhorar o quotidiano escolar; 

c) Reunir, sempre que tal seja necessário, por convocatória do órgão de direcção executiva do Agrupamento, 
por proposta do chefe dos serviços de administração escolar ou do coordenador do pessoal auxiliar, no 
caso, respectivamente, do pessoal administrativo ou do pessoal auxiliar de acção educativa, ou de um 
terço dos funcionários. A convocatória deverá sempre ser afixada com uma antecedência mínima de 48 
horas; 

d) Exercer livremente a sua actividade sindical; 

e) Ter acesso a acções de formação contínua, visando a melhoria do seu desempenho e a sua valorização 
profissional; 

f) Eleger e ser eleito para os órgãos e cargos legalmente previstos. 
 

Artigo 76.º 
Deveres específicos do pessoal não docente 

1. O pessoal não docente tem os seguintes deveres específicos: 
a) Actuar no estrito respeito pela legislação vigente; 
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b) Contribuir para a correcta organização dos diferentes estabelecimentos de educação e ensino do 
Agrupamento e assegurar a realização e o desenvolvimento regular das actividades neles prosseguidas; 

c) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança das crianças e alunos; 
d) Colaborar activamente com todos os intervenientes no processo educativo; 

e) Tratar com respeito pela integridade física e psíquica e com correcção de linguagem e atitudes qualquer 
elemento da comunidade educativa; 

f) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na detecção de situações que exijam 
correcção ou intervenção urgente, identificadas no âmbito do exercício continuado das respectivas 
funções; 

g) Respeitar, no âmbito do dever do sigilo profissional, a natureza confidencial da informação relativa ao 
pessoal docente e não docente e a relativa às crianças, alunos e respectivos familiares e pais e 
encarregados de educação. 

 

Artigo 77.º 
Horário de trabalho 

1. O horário do pessoal administrativo é definido, no quadro da legislação aplicável, pelo órgão de direcção 
executiva do Agrupamento, não devendo prejudicar o atendimento ao público, pelo que será obrigatório 
assegurar a presença de funcionários nos serviços durante os períodos de atendimento, cujo horário é 
definido pelo presente regulamento interno, no seu artigo 8.º. 

2. O horário do pessoal auxiliar de acção educativa é definido, no quadro da legislação aplicável, pelo órgão de 
direcção executiva do Agrupamento, não devendo prejudicar o período de funcionamento dos diferentes 
estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento, pelo que será obrigatório assegurar a presença de 
funcionários nos serviços durante os períodos de funcionamento, cujo horário é definido pelo presente 
regulamento interno, no seu artigo 6.º. 

3. O chefe de serviços de administração escolar e o coordenador do pessoal auxiliar de acção educativa gozam 
de isenção de horário de trabalho, sem prejuízo da observância do dever geral de assiduidade e do 
cumprimento da duração semanal de trabalho legalmente estabelecida. 

 

Artigo 78.º 
Registo de assiduidade 

1. O registo da assiduidade do pessoal administrativo e do pessoal auxiliar de acção educativa é feito através da 
assinatura do respectivo livro de ponto. 

2. O livro de ponto deve ser assinado no início e no final da prestação do trabalho diário, bem como nos 
momentos de saída e entrada da interrupção para almoço. 

 

Artigo 79.º 
Determinação do local de trabalho 

1. Considera-se local de trabalho qualquer um dos estabelecimentos de educação e ensino que constituem o 
Agrupamento. 

2. A cada funcionário deve ser atribuído um único estabelecimento de educação e ensino como seu local de 
trabalho, no qual, em princípio, deve realizar a sua prestação, sem prejuízo da sua deslocação temporária, 
por conveniência de serviço, para outro estabelecimento de educação e ensino do Agrupamento. 

3. O funcionário está obrigado às deslocações inerentes às suas funções ou às indispensáveis à sua formação 
profissional. 

 

Artigo 80.º 
Deveres funcionais do pessoal administrativo 

1. Constituem deveres funcionais do pessoal administrativo: 
a) Recolher, examinar e conferir dados relativos às transacções financeiras e operações contabilísticas e 
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proceder à sua escrituração;  

b) Assegurar o exercício das funções de tesoureiro, quando para tal designado, nomeadamente no que 
respeita a: operações de cobrança e pagamentos, depósito de receitas, levantamentos bancários, controlo 
de saldos bancários, registo e conferência do movimento diário da tesouraria, escrituração de documentos 
e livros próprios, guias de receita do estado, guias de operações de tesouraria e outras, colaboração na 
elaboração de balancetes e de outros indicadores de gestão financeira; 

c) Organizar e manter actualizados os processos relativos à situação do pessoal docente e não docente, 
designadamente o processamento de vencimentos, registos de assiduidade e registos biográficos; 

d) Organizar e manter actualizado o inventário patrimonial; 

e) Desenvolver os mecanismos de aquisição de material e de equipamento necessários ao funcionamento 
das diversas áreas de actividade do Agrupamento; 

f) Assegurar o tratamento e divulgação das comunicações e informações, internas e externas, entre os 
vários órgãos do Agrupamento e entre estes e a comunidade escolar e demais entidades; 

g) Organizar e manter actualizados os processos relativos à gestão dos alunos; 

h) Providenciar o atendimento e a informação a alunos, pais e encarregados de educação, pessoal docente e 
não docente e outros utentes do Agrupamento. 

2. Constituem deveres funcionais do pessoal administrativo responsável pela organização e actualização dos 
processos relativos à gestão dos alunos: 

a) Proceder à matrícula ou renovação de matrícula dos alunos (quando não efectuada junto do professor 
titular de turma, no 1.º ciclo do ensino básico, ou do director de turma, nos outros ciclos de ensino), 
organizar e enviar processos de transferência; 

b) Proceder à regularização dos processos de matrícula dos alunos, garantindo a recolha e o devido 
arquivamento de toda a documentação necessária;  

c) Receber e validar as inscrições de alunos para exames e manter actualizados os respectivos processos, 
quer para alunos internos ou externos, quer para candidatos autopropostos; 

d) Passar certidões e diplomas, a pedido dos interessados, respeitando os planos de estudo e a legislação 
relativa a avaliação e certificação; 

e) Manter actualizadas as bases de dados informáticas de gestão dos alunos, assegurando a correcção dos 
seus dados de identificação, bem como dos relativos ao seu percurso escolar; 

f) Manter-se actualizado e prestar informações e esclarecimentos relativamente a tudo o que respeite aos 
planos de estudo, às condições de avaliação dos alunos e à certificação de frequência ou de conclusão de 
ano, ciclo ou curso; 

g) Colaborar com o órgão de direcção executiva do Agrupamento e com os directores de turma ou 
professores titulares de turma em tudo o que diga respeito à gestão dos alunos. 

3. Constituem deveres funcionais dos funcionários do SASE: 

a) Diligenciar no sentido de que os benefícios a conceder por este serviço abranjam todos os alunos que se 
encontrem em condições de os receber; 

b) Participar na organização e supervisão técnica dos serviços do refeitório, bufete e papelaria e orientar o 
respectivo pessoal, sem prejuízo das dependências hierárquicas definidas na lei aplicável; 

c) Organizar o processo de aquisição e distribuição do leite escolar às crianças da educação pré-escolar e do 
1.º ciclo; 

d) Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a subsídios ou bolsas de mérito; 

e) Executar os procedimentos necessários ao financiamento dos transportes escolares dos alunos que a ele 
têm direito; 

f) Desenvolver as acções que garantam as condições necessárias de prevenção do risco, proceder ao 
encaminhamento dos alunos em caso de acidente e organizar os respectivos processos, de acordo com o 
previsto na Portaria n.º 413/99, de 8 de Junho; 

g) Colaborar na selecção e definição dos produtos e material escolar, num processo de orientação de 
consumo; 

4. Ao chefe de serviços de administração escolar compete participar no conselho administrativo e, na 
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dependência da direcção executiva, coordenar toda a actividade administrativa nas áreas de recursos 
humanos, da gestão financeira, patrimonial e de aquisições e da gestão do expediente e arquivo. 

5. Ao chefe de serviços de administração escolar compete ainda: 
a) Dirigir e orientar o pessoal afecto ao serviço administrativo no exercício diário das suas tarefas; 

b) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias a submeter à aprovação do 
órgão de direcção executiva do Agrupamento; 

c) Exercer todas as competências delegadas pelo director; 

d) Propor as medidas tendentes à modernização, eficiência e eficácia dos serviços de apoio administrativo; 
e) Preparar e submeter a despacho do órgão de direcção executiva todos os assuntos respeitantes ao 

funcionamento do Agrupamento; 

f) Assegurar a elaboração do projecto de orçamento, de acordo com as linhas traçadas pelo órgão de 
direcção executiva do Agrupamento; 

g) Coordenar, de acordo com as orientações do conselho administrativo, a elaboração do relatório de contas 
de gerência; 

h) Proceder à avaliação do desempenho profissional do pessoal administrativo, de acordo com o Decreto 
Regulamentar n.º 4/2006, de 7 de Março. 

 

Artigo 81.º 
Deveres funcionais do pessoal auxiliar de acção educativa 

1. Ao auxiliar de acção educativa incumbe, genericamente, nas áreas de apoio à actividade pedagógica, de 
acção social escolar e de apoio geral, uma estreita colaboração no domínio do processo educativo dos 
alunos, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço pelo estabelecimento de educação ou ensino e 
pelo trabalho que, em comum, nele deve ser efectuado, de forma a prevenir e resolver problemas 
comportamentais e de aprendizagem. 

 

2. Na área de apoio à actividade pedagógica compete ao auxiliar de acção educativa, designadamente: 

a) Colaborar com os professores no acompanhamento das crianças e dos jovens durante o período de 
funcionamento dos diferentes estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento, zelando para que 
nas instalações escolares sejam mantidas as normas de compostura, limpeza e silêncio, com vista a 
assegurar um bom ambiente educativo; 

b) Preparar, fornecer e transportar o material didáctico e zelar pela sua conservação, comunicando estragos 
e extravios; 

c) Registar as faltas dos professores; 

d) Abrir e organizar livros de ponto à sua responsabilidade; 
e) Prestar apoio aos professores e às diversas actividades efectuadas na escola; 

f) Assegurar, sempre que para tal for designado ou solicitado, funções de apoio à biblioteca escolar e aos 
laboratórios. 

3. Na área de apoio social escolar compete ao auxiliar de acção educativa, designadamente: 

a) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar o 
aluno ou outro qualquer membro da comunidade escolar a unidades de prestação de cuidados de saúde; 

b) Requisitar ao economato todos os materiais necessários para garantir a higiene e conservação das 
instalações e património e o funcionamento dos diversos serviços; 

c) Requisitar ao SASE produtos para venda no bufete e na papelaria e proceder à sua conferência e 
recepção; 

d) Preparar e vender produtos no bufete; 
e) Vender, na papelaria, senhas de refeição, material escolar, impressos, textos de apoio, etc. e assegurar o 

carregamento dos cartões magnéticos; 

f) Controlar os bens consumidos e apurar, diariamente, a receita realizada no bufete, papelaria, reprografia e 
biblioteca, apresentando contas ao tesoureiro; 
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g) Limpar e arrumar as instalações específicas a seu cargo e respectivo equipamento e assegurar a sua 
conservação. 

4. Na área de apoio geral compete ao auxiliar de acção educativa, designadamente: 
a) Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores das escolas do Agrupamento e 

controlar entradas e saídas, bem como proceder à abertura e encerramento das portas de acesso às 
instalações;  

b) Vigiar as instalações da escola, evitando a entrada e circulação de pessoas não autorizadas; 

c) Cooperar nas actividades que visem a segurança de alunos e restantes membros da comunidade escolar; 
d) Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações, receber e transmitir mensagens e zelar pela 

conservação dos equipamentos de comunicação; 

e) Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a limpeza e manutenção do 
mesmo e comunicando as avarias verificadas; 

f) Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento dos serviços de reprografia; 
g) Providenciar e assegurar a manutenção da limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das 

instalações, bem como do material e equipamento didáctico e informático necessário ao desenvolvimento 
do processo educativo; 

h) Zelar pela conservação e manutenção dos espaços de ar livre e jardins; 

i) Garantir a segurança dos estabelecimentos quando encerrados, fechando portas, portões e janelas, 
desligando quadros de electricidade e sistemas de alarme e guardando as chaves do chaveiro a seu 
cargo; 

j) Acompanhar os alunos que receberam ordem de saída da sala de aula aos locais/serviços designados 
para o efeito pelo órgão de direcção do Agrupamento; 

k) Manter-se no sector de trabalho que lhe foi distribuído, salvo situações excepcionais devidamente 
justificadas; 

 
l) Tratar com respeito pela integridade física e psíquica, e com correcção de linguagem e atitudes, qualquer 

elemento da comunidade educativa. 

5. A orientação, coordenação e supervisão dos serviços do pessoal auxiliar de acção educativa que exerce 
funções nos jardins-de-infância ou nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico compete ao respectivo 
coordenador de escola. 

6. A orientação, coordenação e supervisão dos serviços do pessoal auxiliar de acção educativa da Escola 
Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente compete ao respectivo coordenador, que deverá apresentar ao 
órgão de direcção do Agrupamento, em princípios de Setembro de cada ano, uma proposta de distribuição de 
serviço. 

7. Ao coordenador do pessoal auxiliar de acção educativa compete ainda: 

a) Dirigir e orientar o pessoal auxiliar de acção educativa no exercício diário das suas tarefas; 

b) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias a submeter à aprovação do 
órgão de direcção do Agrupamento; 

c) Receber e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo soluções; 

d) Requisitar, gerir e distribuir o material de limpeza, de primeiros socorros e de uso corrente nas aulas e na 
escola sede, em geral; 

e) Comunicar extravios ou estragos de material e equipamento e providenciar o seu conserto; 
f) Garantir a afixação e divulgação de convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, horários, etc.; 

g) Proceder à avaliação do desempenho profissional dos auxiliares de acção educativa que exercem funções 
na Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 4/2006, 
de 7 de Março. 
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CAPÍTULO VIII 
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Artigo 82.º 
Direitos dos pais e encarregados de educação 

1. Aos pais e encarregados de educação é reconhecido o direito de participação na vida do Agrupamento, de 
acordo com o disposto na legislação em vigor e no presente regulamento interno. 

2. São direitos dos pais e encarregados de educação: 

a) Conhecer o projecto educativo e o regulamento interno do Agrupamento; 

b) Eleger dois representantes dos pais e encarregados de educação dos alunos de cada turma, com 
disponibilidade para os representarem sempre que necessário, nomeadamente nas reuniões de conselho 
de turma, e para manterem uma relação mais próxima com a associação de pais e encarregados de 
educação; 

c) Ser eleito para o cargo de representante dos pais e encarregados de educação dos alunos de cada turma; 

d) Participar na associação de pais e encarregados de educação e eleger e ser eleito para os seus órgãos 
sociais; 

e) Ser representado no conselho geral e no conselho pedagógico pelos elementos designados pela 
associação de pais e encarregados de educação do Agrupamento, nos termos deste regulamento; 

f) Ser informado/informar a comunidade educativa sobre todas as matérias relevantes no processo educativo 
do seu educando; 

g) Ter conhecimento da hora semanal de recepção do professor titular de turma ou do director de turma do 
seu educando e, na hora estabelecida, comunicar com ele sempre que considerado necessário; 

h) Ser atempadamente convocado para reuniões com o professor titular de turma ou o director de turma ou 
outras reuniões com interesse para a vida escolar do seu educando; 

i) Ser informado do aproveitamento, da assiduidade e do comportamento do seu educando e da turma em 
que o mesmo estiver inserido; 

j) Ter acesso ao processo individual do seu educando na presença do professor titular de turma ou do 
director de turma;  

k) Ver garantida a confidencialidade dos dados constantes do processo individual do seu educando; 

l) Ser informado da legislação e normas que digam respeito ao seu educando e a si próprio; 

m) Ser informado sobre o número de aulas previstas e dadas pelos professores e assistidas pelo seu 
educando; 

n) Ser informado sobre os conteúdos programáticos de cada disciplina do currículo escolar do seu educando; 
o) Ser informado sobre os projectos de âmbito curricular e de complemento curricular que decorram na 

escola e daqueles em que o seu educando estiver envolvido; 

p) Autorizar ou recusar a participação do seu educando nas actividades extracurriculares, de apoio ou de 
complemento educativo; 

q) Ser imediatamente informado em caso de doença ou de acidente do seu educando. 
 

Artigo 83.º 
Deveres dos pais e encarregados de educação 

1. Aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma especial 
responsabilidade de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos, no interesse destes, e de promoverem 
activamente o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos mesmos. 

2. Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos pais e encarregados de 
educação, em especial: 

a) Acompanhar activamente a vida escolar do seu educando: 
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• Informando-se sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do seu educando; 
• Mostrando interesse, junto do seu educando, pelas actividades do seu quotidiano escolar; 
• Estando atento à realização das tarefas escolares do seu educando; 
• Diligenciando para que o seu educando beneficie efectivamente dos seus direitos e cumpra 

integralmente os deveres que lhe incumbem, com destaque para os deveres de assiduidade, de 
correcto comportamento escolar e de empenho no processo de aprendizagem; 

• Comparecendo na escola quando para tal for solicitado ou quando a situação do seu educando assim 
o exigir; 

• Participando nas reuniões para que for convocado pelo director de turma ou professor titular de 
turma, pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento, pelas estruturas de apoio e orientação 
educativa ou pela associação de pais e encarregados de educação; 

• Colaborando com os professores no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do seu educando; 
• Comunicando ao director de turma ou ao professor titular de turma qualquer situação anómala de que 

tenha conhecimento e que respeite ao seu educando ou a qualquer outro elemento da comunidade 
educativa; 

b) Promover a articulação entre a educação na família e na escola; 

c) Contribuir para a criação e execução do projecto educativo e do regulamento interno do Agrupamento e 
participar na vida da escola; 

d) Contribuir para a preservação da disciplina e para a harmonia da comunidade educativa, em especial 
quando para tal for solicitado; 

e) Contribuir para o correcto apuramento dos factos em processo disciplinar que incida sobre o seu 
educando e, sendo aplicada a este medida disciplinar, diligenciar para que a mesma prossiga os 
objectivos de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da 
sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa e do 
seu sentido de responsabilidade; 

f) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que participam na 
vida da escola; 

g) Conhecer o regulamento interno do Agrupamento e subscrever, fazendo subscrever igualmente ao seu 
filho e educando, declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso activo quanto ao seu 
cumprimento integral; 

 

h) Responsabilizar-se pela reparação dos danos provocados pelo seu educando nas instalações e no 
equipamento, quer resultem de actos de vandalismo, quer de inadequada utilização. 

3. Os pais e encarregados de educação responsáveis por crianças com idade inferior a doze anos devem ainda 
garantir que estes não transportem consigo, para o jardim-de-infância ou para a escola, objectos que possam 
facilmente perder ou que possam ser cobiçados por outros. Os estabelecimentos de educação e ensino não 
podem ser responsabilizados pelo extravio deste tipo de bens. 

4. Os pais e encarregados de educação de crianças que frequentam a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do 
ensino básico devem informar o educador ou o professor titular de turma, por escrito e em impresso próprio, 
dos responsáveis pelo acompanhamento das crianças à saída do estabelecimento de educação ou ensino. 

 

Artigo 84.º 
Participação no processo de avaliação 

1. A participação regular dos pais e encarregados de educação no processo de avaliação do seu educando 
traduz-se no direito a: 

a) Ter acesso ao projecto curricular da turma e ao processo individual do aluno sempre que o solicite ao 
director de turma ou ao professor titular e na presença destes; 

b) Tomar conhecimento dos critérios gerais e específicos de avaliação, podendo para tal consultar o 
respectivo dossiê na presença do director de turma; 

c) Informar-se da classificação obtida em testes e outros instrumentos de avaliação; 
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d) Contactar o director de turma ou o professor titular de turma, comparecendo na escola quer por livre 
iniciativa, quer quando for solicitado; 

e) Comparecer em todas as reuniões de pais e encarregados de educação convocadas para analisar a 
situação da turma no que se refere ao seu processo de ensino e aprendizagem; 

f) Tomar conhecimento das medidas consideradas necessárias pelo conselho de turma ou pelo professor 
titular de turma, depois de ouvido o respectivo conselho de docentes, nomeadamente as que conduzam à 
correcção de atitudes/comportamentos do seu educando e/ou as constantes do relatório das dificuldades 
por aqueles elaborados no final de cada período lectivo. 

2. Os pais e encarregados de educação devem conhecer, acompanhar e fazer cumprir os planos de 
recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento ou de acompanhamento especial definidos para o 
seu educando. 

3. Os pais e encarregados de educação devem ser ouvidos pelo director de turma ou professor titular de turma, 
com a antecedência necessária, quanto à possibilidade de uma retenção repetida do seu educando em 
qualquer ano de escolaridade do ensino básico, com excepção do 9.º ano. 

4. Os pais e encarregados de educação podem recorrer do processo de avaliação do seu educando, pedindo a 
revisão das avaliações no final do 3.º período, ou a reapreciação das provas na sequência da realização de 
exames. 

 

Artigo 85.º 
Associação de pais e encarregados de educação 

1. A associação de pais e encarregados de educação é um parceiro privilegiado de cooperação com o órgão de 
direcção executiva do Agrupamento e com os diferentes estabelecimentos de educação e ensino que o 
compõem, garantindo a participação dos pais e encarregados de educação dos alunos nos órgãos onde se 
encontram representados. 

2. A sua participação concretiza-se através da organização e da colaboração em iniciativas que visem os 
seguintes objectivos: 
a) Promover a melhoria da qualidade das escolas do Agrupamento; 

b) Colaborar em acções de incentivo à melhoria da aprendizagem e da assiduidade dos alunos; 

c) Colaborar em projectos de âmbito variado. 

3. A associação de pais e encarregados de educação está sedeada na Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos 
Gil Vicente, sede do Agrupamento, e deve dispor de instalações mínimas para o seu funcionamento, 
providenciadas pelo órgão de direcção executiva. 

4. No âmbito da sua participação na vida do Agrupamento, deve a associação de pais informar atempadamente 
o órgão de direcção executiva relativamente às suas iniciativas, de modo a que este possa: 

a) Viabilizar reuniões entre a direcção da associação de pais e encarregados de educação e os seus 
associados, através da cedência de instalações com dimensões adequadas e, quando necessário, através 
da colaboração na convocação dos seus associados; 

b) Facultar locais próprios e de dimensão adequada para a distribuição ou afixação de documentação de 
interesse da associação de pais; 

c) Reunir com a associação de pais, ou fazer-se representar, sempre que lhe seja solicitado; 

d) Fornecer ou permitir a consulta de toda a documentação sobre educação e ensino de interesse para a 
associação; 

e) Apoiar a associação na inscrição de associados, nomeadamente durante o período de matrículas e 
renovação de matrículas. 

5. A associação de pais e encarregados de educação rege-se por estatutos próprios de acordo com as 
disposições legais em vigor. 

6. A sua composição e atribuições encontram-se regulamentadas no Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de Março, e no Despacho n.º 
239/ME/93, de 20 de Dezembro. 
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CAPÍTULO IX 
AUTARQUIA 

Artigo 86.º 
Intervenção da autarquia 

1. A participação da autarquia na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário é legitimada através 
da Lei de Bases do Sistema Educativo (n.º 2, artigo 45.º, Lei n.º 46/86) e do regime de autonomia, 
administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário vigente (Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril). 

2. Os órgãos de gestão e administração do Agrupamento poderão estabelecer acordos e protocolos de 
cooperação com diferentes estruturas autárquicas, com os seguintes objectivos: 

a) Desenvolvimento de actividades de complemento curricular; 

b) Apoio a projectos do Agrupamento; 
c) Outros, considerados de interesse para a melhoria das condições de funcionamento do Agrupamento e 

para uma boa integração na comunidade. 
 

Artigo 87.º 
Competências da autarquia 

1. Cabe ao município dar cumprimento às competências que lhe estão cometidas por lei, designadamente na Lei 
n.º 159/99, de 14 de Setembro, na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e no Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, nomeadamente: 
a) Competências da Câmara Municipal, no que respeita à educação pré-escolar e ao 1.º ciclo do ensino 

básico:  

• Apoiar e comparticipar os apoios previstos no âmbito da acção social escolar e as actividades 
complementares no âmbito de projectos educativos, nos termos da lei; 

• Organizar e gerir os transportes escolares; 
• Deliberar em matéria de acção social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, 

alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes; 
• Apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, actividades de interesse do concelho, de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; 
• Construir, apetrechar e manter os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino básico e os 

jardins de infância. 

b) Competências das Juntas de Freguesia, no que respeita à educação pré-escolar e ao 1.º ciclo do ensino 
básico:  
• Fornecer material de limpeza e de expediente às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos 

estabelecimentos da educação pré-escolar; 
• Apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, actividades de interesse da freguesia, de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra. 
 

CAPÍTULO X 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

Artigo 88.º 
Órgãos de administração e gestão 

1. A administração e gestão do Agrupamento de Escolas Gil Vicente é assegurada por órgãos próprios, aos 
quais cabe cumprir e fazer cumprir os princípios e objectivos referidos nos artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 
75/2008, de 22 de Abril. 

2. São órgãos de direcção, administração e gestão do Agrupamento os seguintes: 
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a) O conselho geral; 

b) O director; 
c) O conselho pedagógico; 

d) O conselho administrativo. 

3. A coordenação de cada estabelecimento da educação pré-escolar ou do 1.º ciclo do ensino básico com um 
mínimo de três docentes é assegurada por um coordenador. 

 

SECÇÃO I 
Conselho geral 

Artigo 89.º 
Definição 

1. O conselho geral é o órgão de direcção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da 
actividade do Agrupamento, assegurando a participação e representação da comunidade educativa, nos 
termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a articulação com o município faz-se ainda através das 
câmaras municipais no respeito pelas competências dos conselhos municipais de educação, estabelecidas 
pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro. 

 

Artigo 90.º 
Composição 

1. O conselho geral tem a seguinte composição: 
a) Oito representantes do pessoal docente; 

b) Dois representantes do pessoal não docente; 

c) Quatro representantes dos pais e encarregados de educação; 

d) Dois representantes dos alunos, sendo um representante do ensino secundário e outro da educação de 
adultos; 

e) Dois representantes do município; 

f) Três representantes da comunidade local; 

2. O director participa nas reuniões do conselho geral, sem direito a voto. 
 

Artigo 91.º 
Competências 

1. Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam cometidas por lei, ao conselho geral compete: 

a) Eleger o respectivo presidente (por maioria absoluta de votos), de entre os seus membros, à excepção 
dos representantes dos alunos; 

b) Eleger o director, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril; 
c) Aprovar o projecto educativo do Agrupamento e acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno do Agrupamento; 

e) Aprovar o plano anual e plurianual de actividades; 

f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de actividades; 
g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo director, das actividades no domínio da 
acção social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 
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k) Apreciar os resultados do processo de auto-avaliação; 

l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 
m) Acompanhar a acção dos demais órgãos de administração e gestão; 

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

o) Definir os critérios para a participação do Agrupamento em actividades pedagógicas, científicas, culturais 
e desportivas. 

 

Artigo 92.º 
Designação de representantes 

1. Os representantes dos alunos do ensino secundário e dos alunos da educação de adultos são eleitos em 
listas separadas, por distintos corpos eleitorais, constituídos, respectivamente, por todos os delegados e 
subdelegados das turmas do ensino secundário, reunidos em assembleia, e pelos delegados das turmas dos 
cursos de educação e formação de adultos e das turmas dos cursos extra-escolares, igualmente reunidos em 
assembleia. 

2. Os representantes do pessoal docente e do pessoal não docente são eleitos em listas separadas, por 
distintos corpos eleitorais, constituídos, respectivamente, pelo pessoal docente e pelo pessoal não docente 
em exercício efectivo de funções no Agrupamento. 

3. Os representantes dos pais e encarregados de educação são designados pela associação de pais e 
encarregados de educação. 

4. Os representantes da autarquia local são designados pela Câmara Municipal, podendo esta delegar tal 
competência nas Juntas de Freguesia. 

5. O representante da comunidade local (de actividades de carácter cultural, artístico e científico) é cooptado 
pelos restantes membros. 

 

Artigo 93.º 
Condições de elegibilidade 

1. Os representantes do pessoal docente deverão pertencer aos quadros, em exercício efectivo de funções nos 
estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento, nas seguintes condições: 

a) Dos oito docentes constituídos em lista, dois deverão ser do 1.º ciclo do ensino básico e seis dos restantes 
ciclos de educação e ensino. Considerando o número reduzido de educadores (dois) no Agrupamento, 
não é obrigatória a sua inclusão na lista; 

b) Dos oito docentes constituídos em lista, pelo menos um deverá ter a categoria de titular. 

 

2. Os representantes do pessoal não docente deverão estar em exercício efectivo de funções no Agrupamento 
há, no mínimo, três anos, devendo a lista ser constituída por um representante do pessoal auxiliar de acção 
educativa e outro do pessoal administrativo. 

 

Artigo 94.º 
Eleições 

1. Os actos eleitorais para designação dos representantes do pessoal docente e do pessoal não docente ao 
conselho geral regem-se pelas seguintes normas: 

a) Devem ser convocados pelo presidente do mesmo, com a antecedência mínima de trinta dias; 
b) As listas devem ser apresentadas até quinze dias antes do acto eleitoral e conter a indicação dos 

candidatos a membros efectivos, em número igual ao dos respectivos representantes no conselho geral, 
bem como dos candidatos a membros suplentes, que devem ser em número igual ao número de 
candidatos a membros efectivos; 

c) As mesas que presidirão aos actos eleitorais para os representantes do pessoal docente e não docente 
serão eleitas, após a apresentação das listas, até uma semana antes dos mesmos, em reuniões 
convocadas para o efeito pelo presidente; 
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d) A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional da 
média mais alta de Hondt. 

2. O acto eleitoral para designação dos representantes dos alunos ao conselho geral deve ser convocado pelo 
presidente do mesmo, no início de cada ano lectivo, logo que esteja completo o processo de eleições de 
delegados e subdelegados de turma. 

 

Artigo 95.º 
Duração dos mandatos 

1. O mandato dos membros do conselho geral tem a duração de quatro anos, sem prejuízo do disposto nos 
números seguintes. 

2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação, dos alunos e dos representantes das 
actividades de carácter cultural, artístico e científico tem a duração de um ano lectivo. 

3. Os membros do conselho geral são substituídos, no exercício do cargo, se, entretanto, perderem a qualidade 
que determinou a respectiva eleição ou designação. 

4. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são preenchidas pelo primeiro candidato 
não eleito, segundo a respectiva ordem de precedência na lista a que pertencia o titular do mandato, com 
respeito pelo disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo anterior. 

 

SECÇÃO II 
Director 

Artigo 96.º 
Director 

O director é o órgão de administração e gestão do Agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, 
financeira e patrimonial. 

 

Artigo 97.º 
Subdirector e adjuntos do director 

1. O director é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdirector e por um a três adjuntos. 
2. O número de adjuntos do director é fixado em função da dimensão do Agrupamento de escolas e da 

complexidade e diversidade da sua oferta educativa, nomeadamente dos níveis e ciclos de ensino e das 
tipologias de cursos que lecciona. 

3. Os critérios de fixação do número de adjuntos do director são estabelecidos por despacho do membro do 
governo responsável pela área da educação. 

Artigo 98.º 
Competências do director 

1. Compete ao director submeter à aprovação do conselho geral o projecto educativo elaborado pelo conselho 
pedagógico. 

2. Ouvido o conselho pedagógico, compete também ao director: 

a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral: 

• As alterações ao regulamento interno; 
• O plano anual e plurianual de actividades; 
• O relatório anual de actividades; 
• As propostas de celebração de contratos de autonomia; 

b) Aprovar o plano de formação e de actualização do pessoal docente e não docente, ouvido também, no 
último caso, o município. 

3. No acto de apresentação ao conselho geral, o director faz acompanhar os documentos referidos na alínea a) 
do número anterior dos pareceres do conselho pedagógico. 

4. Sem prejuízo das competências que lhe sejam ainda cometidas por lei, no plano da gestão pedagógica, 
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cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao director, em especial: 

a) Definir o regime de funcionamento do Agrupamento; 
b) Elaborar o projecto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho 

geral; 

c) Superintender a constituição de turmas e a elaboração de horários; 

d) Distribuir o serviço docente e não docente; 

e) Designar os coordenadores de escola; 
f) Designar os coordenadores dos departamentos curriculares, os directores de turma, os directores de 

curso e os mediadores dos cursos de educação e formação de adultos; 

g) Designar o coordenador da biblioteca escolar e o coordenador do Centro Novas Oportunidades; 

h) Planear e assegurar a execução das actividades no domínio da acção escolar, em conformidade com as 
linhas orientadoras definidas pelo conselho geral; 

i) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como outros recursos educativos; 

j) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e 
instituições de formação, autarquias e colectividades, em conformidade com os critérios definidos pelo 
conselho geral; 

k) Proceder à selecção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos regimes legais aplicáveis; 
l) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos. 

5. Compete ainda ao director: 

a) Representar o Agrupamento; 

b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente; 
c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 

d) Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente; 

e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente. 

6. O director exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela administração educativa e pela 
câmara municipal. 

7. O director pode delegar e subdelegar no subdirector e nos adjuntos as competências referidas nos números 
anteriores. 

8. Nas suas faltas e impedimentos, o director é substituído pelo subdirector. 
 

Artigo 99.º 
Assessoria da direcção  

1. Para apoio à actividade do director e mediante proposta deste, o conselho geral pode autorizar a constituição 
de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são designados docentes em exercício de funções no 
Agrupamento. 

2. Os critérios para a constituição e dotação das assessorias referidas no número anterior são definidos por 
despacho do membro do governo responsável pela área da educação, em função da população escolar e do 
tipo e regime de funcionamento do Agrupamento. 

 

SECÇÃO III 
Conselho pedagógico 

Artigo 100.º 
Definição 

O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do 
Agrupamento de escolas, nomeadamente, nos domínios pedagógico-didáctico, da orientação e acompanhamento 
dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. 
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Artigo 101.º 
Composição 

1. O conselho pedagógico é composto por quinze membros, a saber: 

a) O director; 
b) O coordenador do departamento curricular de Ciências Sociais e Humanas; 

c) O coordenador do departamento curricular de Expressões e Tecnologias; 

d) O coordenador do departamento curricular de Línguas; 

e) O coordenador do departamento curricular de Matemática, Ciências Experimentais e Informática;  
f) O coordenador do departamento da Educação Pré-Escolar; 

g) O coordenador do departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

h) O coordenador da Biblioteca Escolar; 

i) O coordenador do Centro Novas Oportunidades; 
j) O coordenador do 2.º Ciclo do Ensino Básico; 

k) O coordenador do 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

l) O coordenador dos cursos científico-humanísticos e profissionais do Ensino Secundário; 

m) O coordenador dos directores de curso; 
n) Um representante dos pais e encarregados de educação; 

o) Um representante dos alunos do ensino secundário. 

2. O director assume as funções de presidente do conselho pedagógico, nos termos da lei. 

3. Nas reuniões em que sejam tratados assuntos que envolvam sigilo, designadamente sobre matéria de provas 
de exame ou de avaliação global, apenas participam os membros docentes. 

4. O representante dos alunos é eleito anualmente pela assembleia de delegados e subdelegados de turma do 
ensino secundário, de entre os seus membros. 

5. O representante dos pais e encarregados de educação é designado anualmente pela respectiva associação. 

6. Por iniciativa do presidente do conselho pedagógico, ou de dois terços dos seus membros, poderão ser 
chamados a participar, sem direito a voto, outros elementos que sejam indispensáveis para o esclarecimento 
e/ou resolução de determinados assuntos. 

 

Artigo 102.º 
Competências 

1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam ainda cometidas por lei, ao conselho pedagógico compete: 

a) Elaborar a proposta de projecto educativo a submeter pelo director à aprovação do conselho geral; 
b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos anual e plurianual de 

actividades e emitir parecer sobre os respectivos projectos; 

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

d) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e de actualização do 
pessoal docente e não docente; 

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do 
acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e 
local, bem como as respectivas estruturas programáticas; 

g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e 
complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 

h) Adoptar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 

i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do 
Agrupamento e em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados 
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para a formação e a investigação; 

j) Constituir uma comissão de trabalho que promova a auto-avaliação interna do Agrupamento; 
k) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 

l) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 

m) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a constituição de turmas; 

n) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a distribuição do serviço docente; 
o) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de acordo com o disposto na 

legislação aplicável; 

p) Acompanhar e avaliar a execução das suas deliberações e recomendações. 
 

SECÇÃO IV 
Conselho administrativo 

Artigo 103.º 
Definição 

O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do Agrupamento, nos termos 
da legislação em vigor. 

 

Artigo 104.º 
Composição 

1. O conselho administrativo tem a seguinte composição: 
a) O director, que preside; 

b) O subdirector ou um dos adjuntos do director, por ele designado para o efeito; 

c) O chefe dos serviços de administração escolar, ou quem o substitua. 
 

Artigo 105.º 
Competências 

1. Ao conselho administrativo compete: 

a) Aprovar o projecto de orçamento anual do Agrupamento, em conformidade com as linhas orientadoras 
definidas pelo conselho geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 
c) Autorizar a realização de despesas e o respectivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar 

a legalidade da gestão financeira do Agrupamento; 

d) Zelar pela actualização do cadastro patrimonial do Agrupamento; 

e) Exercer as demais competências que lhe estão legalmente cometidas. 
 

SECÇÃO V 
Coordenação de escola 

Artigo 106.º 
Coordenador 

1. De acordo com o disposto nos n.os 1 e 2, do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, é nomeado 
um coordenador em cada uma das seguintes escolas do 1.º ciclo do ensino básico: Castelo, Sé, n.º 4 
(Freguesia de S. Vicente de Fora), n.º 75 (Freguesia da Madalena), n.º 199 (Marqueses de Távora) e n.º 212 
(Convento do Salvador). 

2. O coordenador é designado pelo director, de entre os professores em exercício efectivo de funções em cada 
uma das escolas do 1.º ciclo do ensino básico, sempre que possível, entre professores titulares, após 
apreciação da proposta do respectivo conselho de docentes. O mandato do coordenador de escola tem a 
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duração de quatro anos e cessa com o mandato do director. 

3. Os coordenadores das escolas que venham a integrar um número igual ou superior a 150 alunos terão direito 
a uma redução de 80% da sua componente lectiva, prestando o serviço lectivo restante em regime de apoio 
educativo, de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 3.º, do Despacho n.º 9744/2009, de 8 de Abril. 

 

Artigo 107.º 
Competências 

1. Compete ao coordenador de escola: 

a) Submeter à aprovação do conselho de docentes a proposta de regimento interno; 

b) Coordenar as actividades educativas, em articulação com o director; 
c) Coordenar o conselho de docentes e presidir ao mesmo; 

d) Cumprir e fazer cumprir as decisões do director e exercer as competências que por este lhe forem 
delegadas; 

e) Transmitir as informações relativas ao pessoal docente e não docente e aos alunos; 
f) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos interesses locais e da 

autarquia nas actividades educativas; 

g) Manter actualizado o respectivo livro de actas; 

h) Elaborar e entregar ao órgão de direcção executiva do Agrupamento, no final de cada ano lectivo, o 
relatório da actividade desenvolvida. 

 

CAPÍTULO XI 
ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

Artigo 108.º 
Âmbito 

1. A constituição de estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica visa, nomeadamente: 

a) A articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos programas e orientações 
curriculares e programáticas definidas a nível nacional, bem como o desenvolvimento de componentes 
curriculares por iniciativa do Agrupamento; 

b) A organização, acompanhamento e avaliação das actividades de turma ou grupo de alunos; 
c) A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso; 

d) A avaliação de desempenho do pessoal docente. 

 

SECÇÃO I 
Coordenação dos departamentos curriculares 

Artigo 109.º 
Departamentos curriculares 

1. A articulação e a gestão curricular são asseguradas pelos departamentos curriculares que são constituídos 
por todos os educadores, na educação pré-escolar, pelos docentes titulares de turma organizados pelos anos 
de escolaridade que leccionam, no 1.º ciclo, e pelos docentes organizados em grupos/subgrupos/disciplinas, 
nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário. 

2. Os departamentos curriculares existentes no Agrupamento, de acordo com os critérios definidos no artigo 43.º 
do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, e com o disposto no número anterior, são os seguintes: 

a) Departamento curricular de Línguas (docentes dos grupos disciplinares de Português, Francês e Inglês); 

b) Departamento curricular de Matemática, Ciências Experimentais e Informática (docentes dos grupos 
disciplinares de Matemática, Física/Química, Ciências Naturais/Biologia e Geologia e Informática); 

c) Departamento curricular de Ciências Sociais e Humanas (docentes dos grupos disciplinares de Geografia, 
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Economia/Contabilidade, História, Filosofia e Educação Moral e Religiosa); 

d) Departamento curricular de Expressões e Tecnologias (docentes dos grupos disciplinares de Educação 
Visual, Educação Visual e Tecnológica, Educação Tecnológica, Educação Física, Teatro, Música e 
Educação Especial); 

e) Departamento curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico (docentes do 1.º ciclo); 

f) Departamento curricular da Educação Pré-Escolar (educadores de infância). 

3. Os departamentos curriculares reunirão, ordinariamente, em sessão plenária, três vezes por ano: no início e 
no final do ano lectivo e durante o segundo período. Reunirão, extraordinariamente, sempre que necessário, 
por proposta do coordenador ou de dois terços dos membros do departamento. Cabe ao coordenador de 
departamento a convocação das reuniões de departamento curricular. 

4. Os departamentos curriculares propõem ao director a designação do coordenador, de entre os professores 
titulares, de acordo com o definido no respectivo regimento interno. 

5. São competências do departamento curricular: 

a) Elaborar e aprovar o regimento interno de funcionamento que contemple as diferentes subestruturas 
pertencentes ao departamento e onde constem, obrigatoriamente, entre outras, as seguintes disposições: 
forma de convocação das reuniões, modelos de actas, secretariado das reuniões (elaboração, junção de 
documentos e aprovação das actas), forma de tomada de decisões; 

b) Aprovar em reunião plenária um plano de actividades que será entregue, no início de cada ano lectivo, ao 
órgão de direcção executiva do Agrupamento; 

c) Aprovar a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional ou local, bem como as 
respectivas estruturas programáticas, para serem submetidas à aprovação do conselho pedagógico; 

d) Propor princípios gerais nos domínios da articulação e diversidade curricular para serem submetidos à 
aprovação do conselho pedagógico; 

e) Elaborar e aplicar medidas de reforço, no domínio das didácticas específicas das disciplinas; 

f) Propor à aprovação do conselho pedagógico a adopção de manuais escolares, conforme indicação do 
delegado de ano e de grupo/subgrupo/disciplina; 

g) Definir e propor ao conselho pedagógico, através do respectivo coordenador, critérios gerais de avaliação 
das aprendizagens e competências dos alunos, bem como definir e aplicar indicadores que regulem a 
qualidade dessas mesmas aprendizagens; 

h) Identificar necessidades de formação dos docentes. 

 

Artigo 110.º 
Coordenador do departamento curricular 

1. O coordenador do departamento curricular deverá ser um professor titular, designado pelo director, após 
apreciação da proposta do departamento curricular. O mandato de coordenador de departamento curricular 
tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do director, não sendo acumulável com outros cargos 
com assento no conselho pedagógico.  

2. Para o exercício da função de coordenador de departamento é fixado, segundo o disposto nos n.º 3 do artigo 
3.º, do Despacho n.º 9744/2009, de 8 de Abril, um número de horas de trabalho semanal de acordo com o 
número de docentes que integram o departamento: 

a) Até 15 docentes – 6 horas; 
b) Entre 16 e 30 docentes – 7 horas; 

c) Mais de 30 docentes – 8 horas. 

3. As horas definidas no número anterior correspondem a horas de redução da componente não lectiva. Sempre 
que este número de horas se revelar insuficiente, o docente tem direito a uma redução acrescida da 
componente lectiva. Os coordenadores dos departamentos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 
básico prestam o serviço lectivo restante em regime de apoio educativo. 

4. Os coordenadores de departamento reunirão, ordinariamente, com os educadores, delegados de ano e 
delegados de grupo/subgrupo/disciplina, pelo menos duas vezes por período lectivo e, extraordinariamente, 
sempre que necessário, por proposta do coordenador ou de dois terços dos delegados de ano e dos 
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delegados de grupo/subgrupo/disciplina. 

5. Cabe ao coordenador de departamento a convocação das reuniões plenárias de departamento curricular e 
das reuniões com os delegados de ano e de grupo/subgrupo/disciplina. 

6. São competências do coordenador de departamento curricular: 

a) Submeter à aprovação do departamento a proposta de regimento interno, previsto na alínea a) do n.º 5 do 
artigo anterior; 

b) Elaborar e submeter à aprovação do respectivo departamento o plano de actividades previsto na alínea b) 
do n.º 5 do artigo anterior; 

c) Submeter à aprovação do conselho pedagógico a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de 
conteúdo regional ou local, nos termos da alínea c) do n.º 5 do artigo anterior; 

d) Propor ao conselho pedagógico a aprovação dos princípios gerais referidos na alínea d) do n.º 5 do artigo 
anterior; 

e) Submeter à aprovação do conselho pedagógico a proposta de adopção de manuais escolares; 
f) Orientar e coordenar a actividade pedagógica dos professores do departamento, em colaboração com os 

delegados de ano, de grupo/subgrupo/disciplina, tendo em vista a sua formação contínua, promovida em 
articulação com as deliberações do conselho pedagógico;  

g) Coordenar a planificação das actividades pedagógicas e promover a troca de experiências e a cooperação 
entre os professores do departamento; 

h) Assegurar a participação do departamento na análise e crítica da orientação pedagógica; 
i) Coordenar a aplicação dos critérios gerais de avaliação das aprendizagens e competências dos alunos e 

definir indicadores que regulem a qualidade dessas mesmas aprendizagens; 

j) Avaliar os docentes, podendo delegar competências de avaliação dos docentes noutros professores 
titulares do departamento; 

k) Promover a realização de actividades de investigação, reflexão e estudo, visando a melhoria da qualidade 
das práticas educativas; 

l) Promover medidas de planificação e avaliação das actividades do departamento; 

m) Manter actualizado o respectivo livro de actas; 

n) Elaborar e entregar ao órgão de direcção executiva do Agrupamento, no final de cada ano lectivo, o 
relatório da actividade desenvolvida. 

 

Artigo 111.º 
Organização interna dos departamentos curriculares 

1. Os departamentos curriculares, tendo em atenção os critérios definidos no n.º 1 do artigo 109.º, organizam-se 
internamente, no 1.º ciclo, em anos de leccionação e, nos restantes níveis de ensino, em grupos, subgrupos 
ou disciplinas. Os professores que integram cada uma dessas subestruturas propõem ao director a 
designação do delegado, preferencialmente de entre os professores titulares, de acordo com o definido no 
respectivo regimento interno. 

2. São competências das subestruturas referidas no número anterior: 
a) Planificar as actividades pedagógicas (nomeadamente a definição de objectivos e as actividades de 

enriquecimento e remediação), a avaliação formativa e sumativa e promover a troca de experiências entre 
os professores de ano, grupo, subgrupo ou disciplina; 

b) Definir critérios específicos de avaliação para os diferentes anos e disciplinas; 

c) Elaborar os materiais didácticos de suporte ao processo de ensino-aprendizagem e os instrumentos de 
avaliação a utilizar. 

3. As reuniões de ano, grupo, subgrupo ou disciplina realizam-se, ordinariamente, pelo menos duas vezes por 
período e, extraordinariamente, sempre que for considerado necessário. As actas destas reuniões serão 
elaboradas de acordo com os critérios definidos no regimento interno do departamento curricular. 
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Artigo 112.º 
Delegados de ano, grupo, subgrupo e disciplina 

1. O delegado de ano, grupo, subgrupo ou disciplina deverá, preferencialmente, ser um professor titular, eleito 
pelos professores que compõem aquelas subestruturas. O mandato de delegado tem a duração de quatro 
anos e cessa com o mandato do coordenador de departamento. 

2. O delegado de grupo, subgrupo ou disciplina utiliza três horas semanais da sua componente não lectiva para 
o exercício do cargo.  

3. São competências do delegado de ano, grupo, subgrupo ou disciplina: 

a) Apoiar o coordenador de departamento em todas as questões específicas do respectivo ano, grupo, 
subgrupo ou disciplina; 

b) Elaborar o plano de actividades do respectivo ano, grupo, subgrupo ou disciplina e colaborar no plano de 
actividades do departamento e na concretização do projecto educativo do Agrupamento; 

c) Coordenar a planificação das actividades pedagógicas e das restantes actividades previstas nas alíneas c) 
a g) do n.º 5 do artigo 109.º; 

d) Garantir o cumprimento dos critérios gerais de avaliação das aprendizagens por todos os docentes do 
ano, grupo/subgrupo/disciplina; 

e) Avaliar os docentes do ano, grupo, subgrupo ou disciplina, no caso de lhe ter sido delegada essa 
competência; 

f) Propor ao coordenador de departamento a convocação de reuniões de ano, grupo, subgrupo ou disciplina, 
organizar o dossiê e manter o registo de actas sempre actualizado; 

g) Elaborar o relatório de actividades e proceder à sua entrega ao coordenador de departamento, no final do 
ano lectivo. 

 

SECÇÃO II 
Coordenação de turma e ciclo  

Artigo 113.º 
Coordenação das actividades da turma 

1. No Agrupamento, a organização, a supervisão e a avaliação das actividades a desenvolver com os alunos, 
bem como a articulação entre os estabelecimentos de educação ou de ensino e as famílias são asseguradas: 

a) Pelos educadores de infância, na educação pré-escolar; 
b) Pelos professores titulares das turmas, no 1.º ciclo do ensino básico; 

c) Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário. 
 

Artigo 114.º 
Competências dos educadores de infância 

1. As competências dos educadores de infância encontram-se regulamentadas de acordo com o Perfil 
Específico de Desempenho Profissional do Educador de Infância (Anexo 1 do Decreto-Lei n.º 241/2001) e 
com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, e incluem as seguintes:  

a) Criar um ambiente educativo propício ao desenvolvimento das crianças; 

b) Planificar e avaliar as actividades desenvolvidas; 

c) Desenvolver um currículo integrado, no âmbito da expressão, da comunicação e do conhecimento do 
mundo; 

d) Elaborar o plano curricular de grupo; 

e) Garantir a articulação com o 1.º ciclo do ensino básico; 

f) Envolver as famílias e a comunidade. 

 



Agrupamento de Escolas Gil Vicente 
 

 
 

Regulamento Interno 

67 

 

Artigo 115.º 
Competências dos professores titulares de turma 

1. Para além do que se encontra estipulado no n.º 3 do Artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de 
Julho, aos professores titulares de turma compete:  

a) Elaborar o projecto curricular de turma e mantê-lo actualizado;  
b) Dinamizar e coordenar a realização de projectos interdisciplinares da turma;  

c) Assegurar o apoio ao estudo na sua turma, no âmbito das actividades de enriquecimento curricular; 

d) Supervisionar o funcionamento das actividades de enriquecimento curricular; 

e) Garantir a possibilidade de um contacto semanal com os encarregados de educação; 
f) Propor ao conselho pedagógico a realização de acções de formação no domínio da orientação educativa e 

da coordenação das actividades da turma.  

2. A acção do professor titular de turma desenvolve-se no exercício das seguintes funções:  

a) Avaliação dos alunos, tendo em conta as competências definidas a nível nacional e de acordo com os 
critérios aprovados em conselho pedagógico;  

b) Decisão relativamente a situações que impliquem a retenção do aluno no mesmo ano;  

c) Solicitação de avaliação especializada para situações de insucesso;  

d) Desenvolvimento de iniciativas de carácter interdisciplinar;  

e) Promoção de acções que estimulem o envolvimento dos pais e encarregados de educação no percurso 
escolar do aluno;  

f) Conhecimento, análise e resolução de problemas de natureza disciplinar.  

 
Artigo 116.º 

Composição do conselho de docentes 

1. Na educação pré-escolar o conselho de docentes é constituído por todos os educadores de cada jardim de 
infância, bem como pelos docentes de apoio socioeducativo e docentes de apoio educativo no âmbito do 
ensino especial. 

2. No 1.º ciclo do ensino básico, o conselho de docentes é constituído por todos os professores titulares de 
turma de cada escola do 1.º ciclo, bem como pelos docentes de apoio socioeducativo e docentes de apoio 
educativo no âmbito da educação especial. 

 

Artigo 117.º 
Funcionamento do conselho de docentes  

1. O conselho de docentes propõe ao director a designação do coordenador de escola, preferencialmente de 
entre os professores titulares, de acordo com o definido no respectivo regimento interno. 

2. O conselho de docentes deverá elaborar e aprovar o regimento interno de funcionamento, onde constem, 
obrigatoriamente e entre outras, as seguintes disposições: forma de convocação das reuniões, modelos de 
actas, secretariado das reuniões (elaboração, junção de documentos e aprovação das actas), forma de 
tomada de decisões. 

3. Cabe ao coordenador de escola presidir a todas as reuniões do conselho de docentes, que reunirá: 

a) Ordinariamente uma vez por mês ou sempre que necessário;  

b) Por nível de educação/ensino sempre que necessário; 
c) Por proposta de dois terços dos seus membros.  
 

Artigo 118.º 
Composição do conselho de turma  

1. O conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário é constituído pelos 
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seguintes elementos: 

a) Docentes da turma; 
b) Delegado e subdelegado de turma, no caso do 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário; 

c) Dois representantes dos pais e encarregados de educação dos alunos da turma, eleitos na reunião de 
pais e encarregados de educação realizada no início do ano lectivo. 

2. O docente de educação especial também faz parte do conselho das turmas em que estejam referenciados 
alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente. 

3. Nas reuniões de conselho de turma destinadas à avaliação dos alunos, apenas participam os membros 
docentes. 

 

Artigo 119.º 
Competências do conselho de docentes e do conselho de turma 

1. São competências do conselho de docentes e do conselho de turma: 

a) Elaborar, aprovar, desenvolver e avaliar, de forma integrada, o projecto curricular de turma, numa 
perspectiva de articulação interdisciplinar; 

b) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos alunos, 
promovendo a articulação com os respectivos serviços especializados de apoio educativo, com vista à sua 
superação; 

c) Elaborar, aprovar, desenvolver e avaliar, de forma integrada, os planos educativos individuais, nos casos 
julgados convenientes; 

d) Articular as actividades dos professores da turma com as dos grupos, subgrupos, disciplinas ou 
especialidades; 

e) Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à turma digam respeito; 
f) Analisar os problemas de integração dos alunos e o relacionamento entre os professores e os alunos da 

turma; 

g) Cooperar nas iniciativas inscritas no plano anual de actividades;  

h) Definir critérios com vista à uniformização de procedimentos a adoptar em tudo quanto diga respeito ao 
desenvolvimento das actividades lectivas e à permanência na escola, respeitando a legislação aplicável e 
o presente regulamento; 

i) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa ao 
processo de aprendizagem e avaliação dos alunos; 

j) Definir critérios de actuação quanto às normas de funcionamento das aulas, de forma a evitar 
comportamentos incorrectos por parte dos alunos e a prevenir situações de indisciplina. 

2. Os conselhos de docentes e de turma reúnem no início do ano lectivo, a meio dos 1.º e 2.º períodos e sempre 
que razões de natureza pedagógica ou disciplinar o justifiquem. Reúnem ainda para efeito de avaliação dos 
alunos no final de cada período e, no caso dos 7.º e 8.º anos, no final do 1.º semestre. 

 

Artigo 120.º 
Conselho de docentes e conselho de turma de avaliação 

1. A estes conselhos compete aprovar as propostas de avaliação/classificação dos alunos apresentadas por 
cada professor, respeitando os critérios definidos pelo conselho pedagógico. O professor da turma/disciplina é 
apenas portador de uma informação sobre o aluno, que carece de aprovação pelo colectivo. Admite-se o 
recurso à votação, não se permitindo abstenções. 

2. Enquanto órgãos colegiais, estes conselhos são responsáveis: 

a) Pela avaliação descritiva e notação qualitativa, expressa na escala referida no n.º 3 do artigo 43.º, no 1.º 
ciclo do ensino básico; 

b) Pela classificação, expressa na escala de 1 a 5 para os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e de 0 a 20 
valores para o ensino secundário; 

c) Pelas menções qualitativas nas áreas curriculares não disciplinares nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico; 
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d) Pela elaboração dos planos de acompanhamento, dos planos de recuperação e de desenvolvimento, e 
ainda pelos planos de acompanhamento especial previstos na alínea a) do n.º 8 do artigo 27.º; 

e) Pelas medidas de apoio educativo propostas e desenvolvidas; 
f) Pela decisão de transição para o ano imediato ou de retenção no mesmo ano, no ensino básico, e de 

admissão a exame, no caso do 9.º ano; 

g) Pela decisão de progressão ou aprovação por disciplina, de transição de ano e de admissão a exame, no 
ensino secundário; 

h) Pela decisão, face a uma classificação negativa obtida na prova de recuperação, de os alunos 
continuarem o seu percurso escolar ou serem sujeitos a retenção no ensino básico ou exclusão no ensino 
secundário; 

i) Pelos fundamentos das decisões registadas em acta, redigida pelo professor secretário e assinada por 
todos os presentes. 

3. A não comparência dos professores a uma reunião de avaliação apenas pode ser justificada por casamento, 
maternidade, nascimento, falecimento de familiar, doença, doença prolongada, acidente em serviço, 
isolamento profiláctico e por cumprimento de obrigações legais. Dá origem à marcação de um dia de falta. 

4. Sempre que a ausência de um elemento for ocasional, a reunião será adiada no máximo por 48 horas, com 
vista a garantir a presença de todos os membros. Presumindo-se que a ausência seja longa, o conselho 
realizar-se-á com os restantes elementos. Nesta situação, deve ser facultada ao director de turma ou ao 
coordenador de escola, pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento, toda a informação referente à 
avaliação de cada aluno das turmas leccionadas pelo professor ausente. 

5. Nenhum professor poderá ausentar-se antes que o presidente da reunião a dê por concluída.  

 
Artigo 121.º 

Conselho de turma disciplinar 

1. De acordo com o que preceitua a Lei n.º 3/2008, de 18 de Janeiro, o director recebe do professor instrutor o 
relatório fundamentado onde consta a qualificação do comportamento e a ponderação das circunstâncias 
relevantes, bem como a proposta de aplicação de medida disciplinar sancionatória ou de arquivamento do 
processo. Em função da medida disciplinar a aplicar e das competências para tal, o director exerce por si o 
poder disciplinar ou convoca, para esse efeito, o conselho de turma disciplinar, que deve reunir no prazo 
máximo de dois dias úteis.  

2. O conselho de turma disciplinar é presidido pelo director, ou por quem legalmente o substituir em caso de 
impedimento. 

3. O director pode convocar um técnico do serviço de psicologia e orientação. 

4. Os representantes dos alunos e dos encarregados de educação no conselho de turma disciplinar serão 
convocados pelo director de turma com a celeridade necessária ao processo. Se não for possível o contacto 
pessoal com os representantes dos encarregados de educação, não se obtendo a garantia da sua presença 
na reunião, a sua convocação deverá ser feita por carta registada. 

5. Quando os representantes dos alunos ou dos pais e encarregados de educação, devidamente convocados 
pelo director de turma, não comparecerem, o conselho reunirá sem a sua presença. 

6. A decisão final do procedimento é comunicada pessoalmente ao aluno no dia útil seguinte àquele em que foi 
proferida, ou, quando menor de idade, aos pais ou respectivo encarregado de educação, nos cinco dias úteis 
seguintes. Sempre que não for possível a comunicação pessoal ao encarregado de educação, deverá ser 
feita por carta registada com aviso de recepção, considerando-se, neste caso, a notificação efectuada na data 
da assinatura do aviso de recepção. 

7. Da decisão final cabe recurso hierárquico, nos termos do artigo 50.º da Lei n.º 3/2008, de 18 de Janeiro. 
 

Artigo 122.º 
Director de turma 

1. O director de turma, na qualidade de coordenador do plano de trabalho da turma, assume-se responsável 
pela adopção de medidas que concorram para melhorar a qualidade das aprendizagens e para a construção 
de um salutar ambiente educativo, competindo-lhe articular a acção dos professores, dos alunos e dos pais e 
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encarregados de educação. Cabe-lhe, ainda, propor ao órgão de direcção executiva do Agrupamento as 
diligências a efectuar com vista a assegurar a assiduidade e o cumprimento da escolaridade obrigatória, bem 
como as medidas preventivas do insucesso e do abandono escolares, assegurando, para o efeito, uma 
intervenção junto da família que contribua para a integração do aluno na comunidade educativa. 

2. O director de turma é designado anualmente pelo director. Sempre que possível e se considere conveniente, 
o director de turma deve manter a direcção da mesma turma durante a totalidade do ciclo de estudos.  

3. O director de turma deve ser, preferencialmente, um professor do quadro da escola que leccione a totalidade 
dos alunos da turma ou a sua maioria, no caso do ensino secundário. 

4. O máximo de direcções de turma a atribuir a cada professor, e só excepcionalmente, é de duas. 

5. A cada direcção de turma corresponde uma redução da componente lectiva de duas horas semanais, sendo 
uma delas marcada no horário do docente para atendimento aos pais e encarregados de educação. 

6. Para o trabalho da direcção de turma, os directores de turma do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e dos CEF 
têm direito a utilizar duas horas da sua componente não lectiva, e os do ensino secundário uma hora. 

7. As atribuições do director de turma encontram-se definidas na lei, competindo-lhe, designadamente: 

a) Coordenar a elaboração, aprovação e avaliação de um projecto curricular de turma, adaptado ao seu 
contexto específico; 

b) Elucidar os alunos acerca das funções do director de turma e informá-los, assim como aos encarregados 
de educação, do seu horário de atendimento; 

c) Estimular a participação dos alunos na vida da escola e da comunidade; 

d) Promover, até ao final da terceira semana de aulas, a eleição do delegado e do subdelegado de turma e 
fornecer o nome destes ao órgão de direcção executiva do Agrupamento; 

e) Providenciar, até final da segunda semana de aulas, a efectiva distribuição aos alunos do seu cartão de 
identificação escolar e, no caso do ensino básico, da caderneta escolar; 

f) Criar e desenvolver o diálogo com a turma, quer através de contactos frequentes com o delegado e 
subdelegado de turma e com os professores, quer através de assembleias e conselhos de turma sempre 
que surjam focos de eventual conflito; 

g) Facilitar aos encarregados de educação a comunicação com a escola, mantendo-os informados e 
esclarecidos, quer através das reuniões (início do ano e início de períodos lectivos), quer através de 
correspondência, contactos presenciais ou qualquer outra forma considerada adequada; 

h) Garantir aos alunos e aos pais e encarregados de educação informação actualizada sobre: 

• Calendário escolar; 
• Assiduidade e pontualidade; 
• Regime de faltas e consequências do excesso de faltas; 
• Regulamento interno do Agrupamento; 
• Normas de conduta e medidas disciplinares; 
• Importância e funções do delegado e subdelegado de turma; 
• Conteúdos leccionados e a leccionar em cada disciplina;  
• Critérios de avaliação; 
• Regime de avaliação e transição de ano; 
• Apoios educativos e salas de estudo; 
• Programa de tutorias; 
• Actividades de substituição; 
• Estruturas de orientação educativa e serviços especializados de apoio educativo; 
• Apoios no âmbito dos serviços de acção social escolar. 

i) Organizar e manter o dossiê da turma e os processos individuais dos alunos actualizados e acessíveis aos 
restantes professores da turma, aos encarregados de educação e aos próprios alunos, quando solicitado 
nesse sentido; 

j) Registar semanalmente as faltas justificadas e injustificadas dos alunos nas diferentes disciplinas e 
informar atempadamente os encarregados de educação, sempre que: 
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• Se registem faltas intercaladas não justificadas nos termos do n.º 9 do artigo 25.º; 
• O número de faltas injustificadas atinja metade do limite e o limite total de faltas permitido por lei 

(correspondente ao dobro do número de tempos lectivos semanais por disciplina); 
• Seja ultrapassado o limite de faltas acima referido e o aluno fique sujeito à realização de prova de 

recuperação prevista no n.º 4 do artigo 27.º; 

k) Estar atento às informações sobre o aproveitamento e comportamento fornecidas pelos professores e 
comunicá-las aos encarregados de educação sempre que a situação o aconselhar; 

l) Solicitar aos professores da turma que comuniquem, sempre e por escrito, em impresso próprio, o 
incumprimento das normas de conduta e de convivência ou de deveres gerais ou especiais por parte dos 
alunos; 

m) Dar conhecimento, no prazo máximo de uma semana, aos pais e encarregados de educação das faltas 
disciplinares averbadas ao seu educando; 

n)  Presidir a todos os conselhos de turma, excepto aos de natureza disciplinar, que serão presididos pelo 
director ou por quem legalmente o substituir, em caso de impedimento. 

8. Para além das atribuições referidas no número anterior, compete ainda aos directores de turma dos cursos 
profissionais: 

a) Proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da turma, através da 
elaboração de um sucinto relatório descritivo que contenha, nomeadamente, referência explícita a 
parâmetros como a capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de 
comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação com os outros, de articulação com o meio 
envolvente e de concretização de projectos; 

b) Anexar ao relatório descritivo uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com 
indicações relativas a actividades de remediação e enriquecimento; 

c) Anexar ao relatório descritivo o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada módulo 
e na progressão registada em cada disciplina. 

 

Artigo 123º 
Conselhos de directores de turma 

1. São considerados três conselhos de directores de turma: 

a) Conselho de directores de turma do 2.º ciclo do ensino básico; 

b) Conselho de directores de turma do 3.º ciclo do ensino básico, que inclui os directores de turma dos 
cursos de educação e formação; 

c) Conselho de directores de turma do ensino secundário, que inclui os directores de turma dos cursos 
profissionais. 

2. Constituem atribuições dos conselhos de directores de turma: 

a) Elaborar e aprovar um regimento interno de funcionamento que contemple os diversos ciclos e onde 
constem, obrigatoriamente, entre outras, as seguintes disposições: forma de convocação das reuniões, 
secretariado das reuniões (elaboração, junção de documentos e aprovação das actas), forma de tomada 
de decisões; 

b) Promover o cumprimento das orientações do conselho pedagógico e do órgão de direcção executiva, 
nomeadamente as que visam a formação contínua dos professores e a concretização de actividades 
estimuladoras da interdisciplinaridade e do sucesso escolar dos alunos; 

c) Analisar as sugestões dos conselhos de turma e apresentá-las, através dos respectivos coordenadores, 
ao conselho pedagógico e ao órgão de direcção executiva; 

d) Planificar estratégias de intervenção junto dos pais e encarregados de educação; 

e) Contribuir para o reforço da interacção escola-meio; 

f) Definir critérios que visem a uniformização de procedimentos a adoptar nas várias reuniões de turma (de 
avaliação, de carácter disciplinar ou outro), respeitando o quadro legal vigente e as orientações emitidas 
pelo conselho pedagógico e pelo órgão de direcção executiva. 

3. Os conselhos de directores de turma reúnem, ordinariamente, para preparação dos conselhos de turma 
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ordinários ou de avaliação. Sempre que se entender necessário poderá ser solicitada a presença de um 
elemento do órgão de direcção executiva. 

4. Os directores de turma elegem um coordenador por cada um dos três conselhos de directores de turma, 
preferencialmente de entre os professores titulares, de acordo com o definido no respectivo regimento interno.  

 

Artigo 124.º 
Coordenadores de ciclo 

1. A coordenação de ciclo é exercida por um director de turma, eleito entre os seus pares, e sempre que 
possível com a categoria de professor titular. O mandato dos coordenadores de ciclo tem a duração de quatro 
anos e cessa com o mandato do director.  

2. Os coordenadores de ciclo são membros do conselho pedagógico, não podendo acumular com outros cargos 
que impliquem igualmente assento nesse órgão. 

3. Os coordenadores de ciclo reunirão, ordinariamente, com o órgão de direcção executiva do Agrupamento, 
uma vez por período lectivo e, com os directores de turma, no início do ano lectivo, no fim de cada período 
lectivo e antes da realização das reuniões intercalares. Reunirão, extraordinariamente, sempre que algum 
coordenador, o órgão de direcção executiva ou dois terços dos directores de turma o considerem necessário. 

4. Para o exercício das suas funções, cada coordenador utiliza três horas semanais da sua componente não 
lectiva. 

5. São funções e deveres de cada um dos coordenadores de ciclo: 

a) Submeter à aprovação do conselho de directores de turma a proposta de regimento interno;  

b) Propor a convocação de reuniões de coordenação de ciclo e presidir às mesmas; 

c) Elaborar o seu plano de actividades e o do conselho de directores de turma; 
d) Coordenar a elaboração e acompanhar a execução dos planos de actividades e dos projectos curriculares 

de turma; 

e) Analisar e articular com os directores de turma que coordena os projectos curriculares de turma por ano, 
ciclo, ou curso; 

f) Colaborar com os directores de turma, e com os demais órgãos de direcção e coordenação pedagógica, 
no acompanhamento do percurso escolar dos alunos e na elaboração de estratégias pedagógicas 
destinadas à concretização dos planos curriculares das turmas; 

g) Promover o cumprimento das orientações do conselho pedagógico e do órgão de direcção executiva, 
nomeadamente as que visam a formação contínua dos professores e a concretização de actividades 
estimuladoras da interdisciplinaridade e do sucesso escolar dos alunos; 

h) Planificar estratégias de intervenção junto de pais e encarregados de educação; 
i) Definir critérios que visem a uniformização de procedimentos a adoptar nos vários tipos de reuniões, 

respeitando o quadro legal e as orientações emitidas pelo conselho pedagógico e pelo órgão de direcção 
executiva; 

j) Planificar estratégias que permitam o reforço da interacção escola-meio; 

k) Proceder à avaliação das actividades desenvolvidas em colaboração com o conselho dos directores de 
turma que coordena e com os outros coordenadores de ciclo; 

l) Manter actualizado o respectivo livro de actas; 

m) Elaborar e entregar ao órgão de direcção executiva do Agrupamento, no final de cada ano lectivo, o 
relatório da actividade desenvolvida. 

 

SECÇÃO III 
Coordenação dos cursos de educação e formação e dos cursos profissionais 

Artigo 125.º 
Equipa pedagógica  

1. Nos cursos profissionais:  
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a) A equipa pedagógica é constituída pelos professores das diferentes disciplinas e pelo director de curso, 
que preside às reuniões; 

b) A equipa pedagógica reúne uma vez por período para articulação curricular e coordenação pedagógica, 
bem como para verificar o número de horas de formação ministradas, o número de horas de compensação 
e a(s) data(s) de conclusão das actividades lectivas. 

2. Nos cursos de educação e formação (CEF):  

a) A equipa pedagógica é constituída pelos professores das diferentes disciplinas, pelo técnico de orientação 
profissional e pelo director de curso, que preside às reuniões; 

b) Os elementos da equipa pedagógica que asseguram a leccionação dos cursos dispõem de dois tempos 
lectivos inseridos no seu horário, para reuniões de coordenação das actividades de ensino-aprendizagem. 
Estes tempos lectivos deverão ser coincidentes nos horários de todos os professores da turma.  

3. Compete às equipas pedagógicas dos CEF e dos cursos profissionais a organização, implementação e 
avaliação dos respectivos cursos, nomeadamente: 

a) A articulação interdisciplinar; 

b) O apoio à acção pedagógica dos docentes/formadores que integram a equipa e a promoção do trabalho 
articulado na mesma; 

c) A formulação/reformulação e a adequação de estratégias pedagógicas ajustadas ao grupo-turma; 

d) O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, em articulação com o director de turma, 
promovendo o sucesso educativo e o prosseguimento de estudos ou uma adequada inserção no mundo 
do trabalho, através de um plano de transição para a vida activa; 

e) A elaboração de propostas para a regulamentação da formação em contexto de trabalho, da prova de 
avaliação final (nos CEF) e da prova de aptidão profissional (nos cursos profissionais), que deverão 
integrar os regulamentos específicos de cada um dos cursos; 

f) A elaboração da prova de avaliação final nos CEF. 

 

Artigo 126.º 
Director de curso profissional 

1. A articulação entre as aprendizagens nas diferentes disciplinas e componentes de formação é assegurada 
pelo director de curso, designado pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento, preferencialmente de 
entre os professores titulares que leccionam as disciplinas da componente de formação técnica, ouvido o 
departamento curricular próprio. 

2. O mandato do director de curso tem a duração de três anos, correspondente ao número de anos de duração 
de cada um dos cursos. 

3. São competências do director de curso: 
a) Coordenar a equipa técnico-pedagógica dos cursos; 

b) Presidir às reuniões da equipa pedagógica, a realizar ordinariamente uma vez por período e, 
extraordinariamente, sempre que necessário; 

c) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação do curso; 

d) Organizar e coordenar as actividades a desenvolver no âmbito da formação técnica; 
e) Participar nas reuniões do conselho de turma, de avaliação, intercalares ou outras, no âmbito das suas 

funções; 

f) Assegurar a articulação com o serviço de psicologia e orientação; 

g) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso; 
h) Propor ao conselho pedagógico eventuais alterações aos programas do curso ou ao plano de estágios; 

i) Promover a articulação com o órgão de direcção executiva do Agrupamento, bem como com as estruturas 
de coordenação educativa e supervisão pedagógica, garantindo os procedimentos necessários à 
realização da prova de aptidão profissional (PAP); 

j) Acompanhar todas as fases da PAP (concepção, execução, avaliação); 
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k) Propor ao conselho pedagógico os docentes que integrarão a equipa técnico-pedagógica de 
acompanhamento da formação em contexto de trabalho (FCT) e de supervisionamento das actividades; 

l) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, adoptando os seguintes 
procedimentos: 
• Identificar e seleccionar essas entidades; 
• Preparar protocolos; 
• Participar na elaboração do plano da FCT e dos contratos de formação; 
• Proceder à distribuição dos formandos por aquelas entidades; 
• Coordenar o acompanhamento dos formandos, em estreita relação com o orientador e o monitor 

responsáveis. 

m) Coordenar a planificação da FCT em cooperação com os docentes do conselho de turma, definindo 
objectivos e actividades e concebendo instrumentos de avaliação; 

n) Cooperar com o órgão de direcção executiva e com as estruturas de coordenação pedagógica em 
assuntos relacionados com a aquisição e gestão de materiais didácticos, bem como na conservação das 
instalações e equipamentos, com o apoio do director de instalações; 

o) Promover a integração dos novos professores, dando-lhes a conhecer o projecto educativo da escola e as 
normas de funcionamento dos cursos profissionais. 

4. Para o exercício das funções de director de curso, o docente tem direito a utilizar dois tempos lectivos, de 
acordo com a legislação aplicável. 

 

Artigo 127.º 
Director de curso de educação e formação 

1. A articulação entre as aprendizagens nas diferentes disciplinas e componentes de formação é assegurada 
pelo director de curso, designado pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento, preferencialmente de 
entre os professores titulares que leccionam as disciplinas da componente de formação técnica, ouvido o 
departamento curricular próprio. 

2. O mandato do director de curso terá a duração correspondente ao número de anos de duração de cada um 
dos cursos. 

3. São competências do director de curso: 

a) Coordenar a equipa técnico-pedagógica dos cursos; 

b) Convocar as reuniões regulares desta equipa e presidir às mesmas; 
 

c) Promover a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e entre estas e tudo o que se relacione 
com a prática em contexto de trabalho e com o plano de transição para a vida activa; 

d) Promover a articulação com o órgão de direcção executiva do Agrupamento e com as demais estruturas 
de coordenação educativa e supervisão pedagógica. 

4. Para o exercício das funções de director de curso, o docente tem direito a utilizar dois tempos lectivos, de 
acordo com a legislação aplicável. 

 

Artigo 128.º 
Conselho de directores de curso 

1. O conselho de directores de curso integra todos os directores de curso dos cursos de educação e formação 
do ensino básico e dos cursos profissionais do ensino secundário. 

2. Constituem atribuições do conselho de directores de curso: 

a) Elaborar e aprovar um regimento interno de funcionamento onde constem, obrigatoriamente, entre outras, 
as seguintes disposições: forma de convocação das reuniões, secretariado das reuniões (elaboração, 
junção de documentos e aprovação das actas), forma de tomada de decisões; 

b) Analisar as sugestões das equipas pedagógicas dos cursos e apresentá-las, através do respectivo 
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coordenador, ao conselho pedagógico e ao órgão de direcção executiva; 

c) Definir critérios que visem a uniformização de procedimentos a adoptar nas várias reuniões pedagógicas, 
respeitando as orientações emitidas pelo conselho pedagógico. 

3. Os directores de curso elegem entre si o coordenador, preferencialmente de entre os professores titulares, de 
acordo com o definido no respectivo regimento interno.  

 

Artigo 129.º 
Coordenador dos directores de curso 

1. A coordenação dos directores de curso é exercida por um director de curso, eleito entre os seus pares, e 
sempre que possível com a categoria de professor titular. O mandato do coordenador dos directores de curso 
tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do director.  

2. O coordenador dos directores de curso é membro do conselho pedagógico, não podendo acumular com 
outros cargos que impliquem igualmente assento nesse órgão. 

3. O coordenador dos directores de curso reunirá, ordinariamente, com o órgão de direcção executiva do 
Agrupamento, uma vez por período lectivo e, com os directores de curso, duas vezes por período lectivo. 
Reunirá, extraordinariamente, sempre que algum director de curso, o órgão de direcção executiva ou dois 
terços dos directores de curso o considerem necessário. 

4. Para o exercício das suas funções o director de curso utiliza três horas semanais da sua componente não 
lectiva. 

5. São competências do director de curso: 

a) Submeter à aprovação do conselho de directores de curso a proposta de regimento interno; 

b) Colaborar com o órgão de direcção executiva no acompanhamento e avaliação dos diferentes cursos; 

c) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de actuação, tendo em vista a aplicação do 
regulamento de funcionamento dos respectivos cursos; 

d) Elaborar o seu plano de actividades e o do conselho de directores de curso; 

e) Elaborar propostas relativas à organização e articulação pedagógica dos cursos; 

f) Submeter ao conselho pedagógico e ao órgão de direcção executiva as propostas do conselho que 
coordena; 

g) Planificar as actividades e projectos a desenvolver, anualmente, de acordo com as orientações do 
conselho pedagógico e do órgão de direcção executiva; 

h) Propor a convocação e presidir às reuniões do conselho de directores de curso; 

i) Manter actualizado o respectivo livro de actas; 

j) Elaborar e entregar ao órgão de direcção executiva do Agrupamento, no final de cada ano lectivo, o 
relatório da actividade desenvolvida. 

 

SECÇÃO IV 
Áreas curriculares não disciplinares 

Artigo 130.º 
Coordenação das áreas curriculares não disciplinares 

1. São consideradas áreas curriculares não disciplinares, de acordo com o Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de 
Janeiro, a Área de Projecto, o Estudo Acompanhado e a Formação Cívica. 

2. Cabe aos coordenadores a dinamização e organização dos grupos de trabalho constituídos pelos professores 
que leccionam cada uma destas áreas, de forma a garantir: 

a) A definição de objectivos específicos para cada uma das áreas; 
b) A definição dos critérios de avaliação a propor ao conselho pedagógico e a criação de instrumentos de 

registo de resultados; 

c) A elaboração dos planos de trabalho das turmas de cada ano e o acompanhamento da execução das 
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actividades previstas; 

d) O desenvolvimento de projectos, tendo em conta o projecto educativo da escola e o plano anual de 
actividades. 

3. Cabe ao coordenador de cada área não disciplinar manter actualizado o respectivo livro de actas. 

4. Elaborar e entregar ao órgão de direcção executiva do Agrupamento, no final de cada ano lectivo, o relatório 
da actividade desenvolvida. 

 

Artigo 131.º 
Área de Projecto 

1. A Área de Projecto, no 2.º ciclo do ensino básico, é da responsabilidade de um par pedagógico constituído por 
professores da turma, preferencialmente de áreas científicas diferentes. 

2. A Área de Projecto, no 2.º ciclo do ensino básico, é coordenada por um docente, eleito entre os seus pares, e 
sempre que possível com a categoria de professor titular. O mandato do coordenador tem a duração de 
quatro anos e cessa com o mandato do director.  

3. O coordenador desta área utiliza duas horas da sua componente não lectiva para o exercício do cargo.  
4. A Área de Projecto do 3.º ciclo do ensino básico é da responsabilidade: 

a) Do docente da disciplina de Matemática da turma, para reforço das aprendizagens, nos 7.º e 9.º anos. 
Esta área fica assim sob a coordenação do grupo disciplinar de Matemática; 

b) De docentes do grupo disciplinar de Informática, com vista à aquisição de competências na área das 
tecnologias de informação e comunicação, no 8.º ano. Esta área fica assim sob a coordenação do grupo 
disciplinar de Informática.  

 

Artigo 132.º 
Estudo Acompanhado 

1. O Estudo Acompanhado, no 2.º ciclo do ensino básico, é da responsabilidade de um par pedagógico 
constituído por professores da turma, preferencialmente de áreas científicas diferentes 

2. O Estudo Acompanhado, no 2.º ciclo do ensino básico, é coordenado por um docente, eleito entre os seus 
pares, e sempre que possível com a categoria de professor titular. O mandato do coordenador tem a duração 
de quatro anos e cessa com o mandato do director.  

3. O coordenador desta área utiliza duas horas da sua componente não lectiva para o exercício do cargo. 

4. O Estudo Acompanhado do 3.º ciclo do ensino básico é coordenado pelo delegado do grupo disciplinar de 
Português e é da responsabilidade do docente da disciplina de Língua Portuguesa da turma, para reforço das 
aprendizagens. 

5. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, esta área é ainda utilizada para apoio à língua portuguesa como língua 
não materna, ao abrigo do Despacho Normativo n.º 7/2006, de 6 de Fevereiro, e é assegurada por docentes 
do grupo disciplinar de Português.  

 

Artigo 133.º 
Formação Cívica 

1. A área curricular não disciplinar de Formação Cívica é da responsabilidade do respectivo director de turma em 
todas as turmas do 5.º ao 9.º ano. 

2. Cabe aos coordenadores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico a responsabilidade da sua coordenação. 
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SECÇÃO V 
Direcção de instalações 

Artigo 134.º 
Instalações específicas 

1. Consideram-se instalações específicas aquelas cuja utilização é prioritariamente atribuída a disciplinas 
leccionadas por um determinado grupo disciplinar e que possuem equipamentos e materiais didácticos 
próprios e específicos, necessitando de manutenção regular. 

2. Em função das exigências de manutenção, do desgaste diário do material e equipamento e do número de 
professores e alunos que utilizam as instalações específicas, são criadas as seguintes direcções de 
instalações: 
a) Instalações gimnodesportivas (ginásio, campos de jogos exteriores, pista de atletismo, arrecadações de 

material desportivo, balneários feminino e masculino, sala de apoio); 

b) Laboratórios de Biologia e Geologia; 

c) Laboratórios de Física e Química; 

d) Salas de Informática; 
e) Salas de Educação Visual e Tecnológica;  

f) Sala de Educação Tecnológica;  

g) Sala de Teatro; 

h) Outras instalações que venham a ser criadas. 
 

Artigo 135.º 
Director de instalações 

1. O bom funcionamento e as boas condições de trabalho das instalações específicas são garantidos por uma 
direcção de instalações atribuída aos seguintes grupos disciplinares: 
a) Instalações gimnodesportivas – grupo disciplinar de Educação Física; 

b) Laboratórios de Biologia e Geologia – grupo disciplinar de Ciências Naturais/Biologia e Geologia; 

c) Laboratórios de Física e Química – grupo disciplinar de Física/Química; 

d) Salas de Informática – grupo disciplinar de Informática; 
e) Salas de Educação Visual e Tecnológica – grupo disciplinar de Educação Visual; 

f) Sala de Educação Tecnológica – grupo disciplinar de Educação Tecnológica;  

g) Sala de Teatro – a responsabilidade da manutenção desta sala, pelo facto desta instalação ser utilizada 
por professores de vários grupos disciplinares distintos, cabe ao órgão de direcção executiva do 
Agrupamento. 

2. O director de instalações é eleito pelos professores do respectivo grupo disciplinar por um período de quatro 
anos. O seu mandato cessa com o mandato do coordenador de departamento e do delegado de grupo, 
subgrupo ou disciplina. 

3. O director de instalações tem direito a utilizar duas horas da sua componente não lectiva no exercício do 
cargo. 

4. Ao director de instalações compete: 
a) Assegurar a direcção das instalações próprias ou adstritas ao respectivo grupo, subgrupo ou disciplina; 

b) Organizar e manter actualizado o inventário do material existente nas instalações e zelar pela sua 
conservação; 

c) Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo material e equipamento, 
ouvidos os professores do grupo, subgrupo ou disciplina; 

d) Elaborar relatório de actividades a apresentar, no final de cada ano lectivo, ao órgão de direcção executiva 
do Agrupamento, através do coordenador do departamento curricular. 
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CAPÍTULO XII 
OFERTAS EDUCATIVAS QUALIFICANTES 

SECÇÃO I 
Reconhecimento e validação de competências e Centro Novas Oportunidades 

Artigo 136.º 
Enquadramento Legal 

O processo de reconhecimento e validação de competências (RVC) e o funcionamento do Centro Novas 
Oportunidades (CNO) regem-se de acordo com a Portaria n.º 370/2008, de 21 de Maio, e com a Carta de 
Qualidade dos Centros Novas Oportunidades de Outubro de 2007. 
 

Artigo 137.º 
Definição 

O processo de reconhecimento e validação de competências desenvolve-se a partir do Centro Novas 
Oportunidades do Agrupamento. Esta estrutura tem como objectivo proporcionar a todos os adultos uma 
oportunidade de qualificação e de certificação, de nível básico ou secundário, adequada ao seu perfil e 
necessidades. 
 

Artigo 138.º 
Objecto e âmbito 

A actividade do Centro Novas Oportunidades é destinada a adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, sem 
qualificação ou com uma qualificação desajustada face às suas necessidades ou às do mercado de trabalho, que 
não tenham completado os 1.º, 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico ou o ensino secundário. 
 

Artigo 139.º 
Horário de funcionamento 

O horário de funcionamento do CNO decorre entre as 11.00h e as 21.00h para atendimento ao público, e entre as 
08.00h e as 23.00h para realização dos processos de RVC. 
 

Artigo 140.º 
Atribuições 

1. O CNO tem como atribuições: 

a) O encaminhamento para ofertas de educação e formação que melhor se adeqúem ao perfil e às 
necessidades, motivações e expectativas de cada adulto; 

b) O reconhecimento e validação de competências adquiridas ao longo da vida, para efeitos de 
posicionamento em percursos de qualificação; 

c) O reconhecimento e validação de competências adquiridas ao longo da vida, para efeitos de obtenção de 
um nível de escolaridade e de qualificação. 

 

Artigo 141.º 
Princípios orientadores 

1. O CNO rege-se pelos seguintes princípios orientadores: 

a) Abertura e flexibilidade: o CNO deve organizar-se para responder a um público diversificado, respeitando 
e valorizando o perfil, as motivações e as expectativas de cada indivíduo que procura uma oportunidade 
de qualificação; 
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b) Confidencialidade: o CNO deve assegurar a confidencialidade no tratamento da informação prestada pelo 
adulto e resultante do processo desenvolvido; 

c) Orientação para resultados: o CNO deve assegurar a efectiva concretização, em tempo útil, das respostas 
às necessidades de qualificação e certificação do público; 

d) Rigor e eficiência: o CNO deve actuar com rigor, exigência e eficiência no desenvolvimento de todos os 
processos de qualificação e certificação; 

e) Responsabilidade e autonomia: o CNO deve desenvolver práticas de autonomia e responsabilização, 
cooperando com as estruturas da administração central e regional e com outras instituições parceiras, 
cumprindo os objectivos definidos para a sua actividade. 

 

Artigo 142.º 
Constituição da equipa técnico-pedagógica 

1. A equipa técnico-pedagógica do CNO é constituída pelos seguintes elementos: 

a) Um director; 
b) Um coordenador; 

c) Técnicos de diagnóstico e encaminhamento; 

d) Profissionais de reconhecimento e validação de competências, abreviadamente designados por 
profissionais de RVC; 

e) Formadores nas diferentes áreas de competências, de acordo com o respectivo âmbito de intervenção, 
nomeadamente sectorial ou profissional; 

f) Técnicos administrativos. 

2. Os elementos da equipa referida no número anterior desenvolvem a sua actividade de forma articulada e 
integrada. 

 

Artigo 143.º 
Director 

1. O director do Agrupamento é o director do CNO e representa-o institucionalmente. 

2. Ao director compete: 
a) Nomear o presidente do júri de certificação constituído no âmbito dos processos de reconhecimento e 

validação de competências; 

b) Homologar as decisões do júri de certificação, promovendo e controlando a emissão de diplomas e 
certificados; 

c) Homologar os diplomas e certificados emitidos por entidades promotoras, de acordo com o disposto nos 
n.os 2 e 3 do artigo 21.º da Portaria n.º 370/2008, de 21 de Maio. 

 

Artigo 144.º 
Coordenador 

1. O coordenador assegura, sob orientação do director, a dinamização da actividade do CNO e a sua gestão 
pedagógica, organizacional e financeira. 

2. O coordenador é designado pelo director, devendo ser preferencialmente um professor titular. O mandato do 
coordenador tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do director.  

3. Para os efeitos do n.º 1, compete ao coordenador: 

a) Elaborar o plano estratégico de intervenção (PEI) do CNO e o relatório de actividades, em articulação com 
os demais elementos da equipa; 

b) Desenvolver, com os restantes elementos da equipa, a organização, concretização e avaliação das 
diferentes etapas de intervenção do centro; 
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c) Dinamizar a realização e o aprofundamento do diagnóstico local, a concepção e a concretização de 
acções de divulgação, bem como a constituição de parcerias, nomeadamente para efeitos de 
encaminhamento dos adultos inscritos no centro; 

d) Promover a formação contínua dos elementos da equipa; 
e) Assegurar a auto-avaliação permanente do CNO; 

f) Disponibilizar a informação necessária ao acompanhamento, monitorização e avaliação externa à 
actividade do centro, articulando com os serviços, organismos e estruturas competentes para o efeito; 

g) Manter actualizado o respectivo livro de actas; 
h) Elaborar e entregar ao órgão de direcção executiva do Agrupamento, no final de cada ano lectivo, o 

relatório da actividade desenvolvida. 
 

Artigo 145.º 
Técnico de diagnóstico e encaminhamento 

1. O técnico de diagnóstico e encaminhamento assume a responsabilidade pelo acolhimento do utente no CNO, 
assim como pela condução das etapas de diagnóstico e de encaminhamento dos adultos inscritos. 

2. Para efeitos do número anterior, compete, em particular, ao técnico de diagnóstico e encaminhamento: 
a) Coordenar o trabalho desenvolvido pelo técnico administrativo na etapa de acolhimento; 

b) Desenvolver e orientar as sessões de trabalho que permitam, em função do perfil de cada adulto e sempre 
que necessário, definir a resposta mais adequada à elevação do seu nível de qualificação, recorrendo 
para o efeito ao apoio dos profissionais de RVC; 

c) Organizar o encaminhamento para as ofertas educativas e formativas externas ao CNO, em articulação 
com o profissional de RVC e com as entidades formadoras e os serviços, organismos e estruturas 
competentes; 

d) Inserir no Sistema Integrado de Gestão de Oferta (SIGO) a informação relativa às etapas de intervenção 
de diagnóstico e encaminhamento. 

 

Artigo 146.º 
Profissional de reconhecimento e validação de competências 

1. Ao profissional de RVC compete: 

a) Participar nas etapas de diagnóstico e de encaminhamento, sempre que tal se revele necessário; 

b) Acompanhar e apoiar os adultos na construção de portefólios reflexivos de aprendizagens, em estreita 
articulação com os formadores, através de metodologias biográficas especializadas, tais como o balanço 
de competências ou as histórias de vida; 

c) Conduzir, em articulação com os formadores, a identificação das necessidades de formação dos adultos 
ao longo do processo de reconhecimento e validação de competências, encaminhando-os para outras 
ofertas formativas, nomeadamente para cursos de educação e formação de adultos ou formações 
modulares, disponibilizadas por entidades formadoras externas ou para formação complementar, de 
carácter residual e realizada no próprio centro, após a validação de competências e a sua certificação; 

d) Dinamizar o trabalho dos formadores no âmbito dos processos de RVC desenvolvidos; 

e) Organizar, conjuntamente com os elementos da equipa do centro que intervêm nos processos de RVC e 
com o avaliador externo, os júris de certificação, participando nos mesmos; 

f) Inserir no SIGO a informação acerca de todas as sessões de RVC e de formação complementar no que 
respeita aos formandos que acompanha. 

 

Artigo 147.º 
Formador 

1. Ao formador compete: 

a) Apoiar o processo de reconhecimento de competências desenvolvido pelo adulto, orientando a construção 
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do portefólio reflexivo de aprendizagens no âmbito das respectivas áreas de competências; 

b) Participar com o profissional de RVC na validação de competências adquiridas pelo adulto e, sempre que 
se revelar necessário, na definição do seu encaminhamento para outras ofertas formativas; 

c) Organizar e desenvolver as acções de formação complementar, da responsabilidade do centro, que 
permitam ao adulto aceder à certificação, de acordo com os referenciais de formação constantes do 
Catálogo Nacional de Qualificações; 

d) Participar, conjuntamente com os elementos da equipa do centro que intervêm nos processos de RVC e 
com o avaliador externo, nos júris de certificação. 

 

Artigo 148.º 
Reuniões da equipa técnico-pedagógica 

1. As reuniões da equipa técnico-pedagógica com o coordenador do CNO, dinamizadas por este, terão uma 
periodicidade mensal. 

2. As reuniões de equipa técnico-pedagógica para balanço e validação de competências por nível são 
coordenadas pelo respectivo profissional de RVC e realizam-se sempre que necessário. 

3. As reuniões a que se referem os números anteriores são marcadas por convocatória do coordenador do CNO 
e delas deve ser lavrada acta. 

 

Artigo 149.º 
Etapas e referenciais de intervenção 

1. O CNO organiza a sua intervenção nas seguintes etapas fundamentais: 

a) Acolhimento: consiste no atendimento e na inscrição dos adultos no CNO, incluindo o esclarecimento 
sobre a missão deste, as diferentes fases do processo de trabalho a realizar, a possibilidade de 
encaminhamento para ofertas educativas e formativas ou para o processo de RVC e a calendarização 
prevista para o efeito; 

b) Diagnóstico: consiste na realização de uma análise do perfil do adulto, recorrendo, designadamente, a 
sessões de esclarecimento, análise curricular, entrevistas individuais e colectivas ou a outras estratégias 
adequadas e ainda, na identificação das melhores respostas disponíveis face à análise efectuada nos 
termos da alínea anterior e ao conjunto das ofertas de educação e formação existentes a nível local ou 
regional; 

c) Encaminhamento: tem em vista proporcionar ao adulto a informação que permita direccioná-lo para a 
resposta que lhe seja mais adequada, podendo compreender, após a fase de diagnóstico, o 
desenvolvimento de percursos de educação e formação exteriores ao CNO ou de um processo de RVC; 

d) Reconhecimento de competências: tem em vista a identificação, pelo adulto, dos saberes e competências 
adquiridos ao longo da vida, através de um conjunto de actividades, assentes na metodologia de balanço 
de competências e na utilização de instrumentos diversificados de avaliação, por meio das quais o adulto 
evidencia as aprendizagens previamente efectuadas, dando início à construção do portefólio reflexivo de 
aprendizagens (PRA); 

e) Validação de competências: visa a avaliação das competências adquiridas ao longo da vida e a sua 
correspondência com os referenciais que integram o Catálogo Nacional de Qualificações; A validação de 
competências compreende a auto-avaliação do PRA, em articulação com a hetero-avaliação dos 
profissionais de RVC e dos formadores das respectivas áreas de competências; 

f) Certificação de competências: o adulto obtém uma certificação sempre que lhe é reconhecido pelo júri ter 
adquirido as competências em conformidade com os referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações, 
de acordo com os critérios de avaliação definidos para esses referenciais. 

 

Artigo 150.º 
Organização das sessões de RVC 

1. A duração das sessões presenciais de reconhecimento é a seguinte: entre 25 e 40 horas para o nível básico, 
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e entre 35 e 60 horas para o nível secundário. 

2. As sessões individuais devem totalizar 25% a 50% do número de sessões dos processos de RVC. 
3. A participação dos formadores nas sessões de reconhecimento deve totalizar 35% a 50% do número de 

sessões de RVC. 

4. Os cronogramas das sessões são elaborados pelo profissional de RVC e são aprovados pelo coordenador do 
CNO. 

5. Os cronogramas são elaborados com base nos seguintes critérios:  

a) Determinações técnico-pedagógicas da legislação em vigor, nomeadamente da Carta de Qualidade;  
b) Disponibilidade dos formandos;  

c) Disponibilidade e compatibilização com outras actividades lectivas dos formadores;  

d) Disponibilidade de salas. 
6. Os cronogramas são dados a conhecer à equipa de formadores com a devida antecedência em relação ao 

início dos trabalhos. 

7. Qualquer proposta de alteração aos cronogramas tem de ser comunicada ao profissional de RVC responsável 
pelo grupo de formação e autorizada pelo director do CNO. 

 

Artigo 151.º 
Formações a desenvolver 

1. Quando, no decurso do processo de RVC, for identificada a necessidade de realização de acções de 
formação de duração superior a cinquenta horas, deve o CNO encaminhar os adultos para as respostas 
formativas adequadas promovidas por entidades formadoras externas ao CNO. 

2. Quando, no decurso do processo de RVC, for identificada a necessidade de realização de acções de 
formação até cinquenta horas inclusive, podem as mesmas ser realizadas no CNO, designando-se por 
formações complementares, assumindo carácter residual e tendo como referencial o Catálogo Nacional de 
Qualificações. 

3. No caso referido no n.º 1, o CNO elabora um plano pessoal de qualificação, tendo em conta as competências 
evidenciadas, validadas e certificadas e as necessidades de formação do adulto. 

4. O plano pessoal de qualificação contém a proposta do percurso a realizar pelo adulto para o desenvolvimento 
de competências e a obtenção de um determinado nível de escolaridade e de qualificação. 

5. Sempre que em sessão de validação forem diagnosticadas necessidades de formação, o adulto deve ser 
encaminhado para júri de certificação, que certificará as competências validadas, e na sequência do qual este 
poderá desenvolver a formação necessária para completar o seu percurso de qualificação, nos termos 
previstos neste artigo. 

 

 
Artigo 152.º 

Instrumentos de registo 

A equipa técnico-pedagógica elabora e disponibiliza vários instrumentos de registo da sua actividade, sendo de 
preenchimento obrigatório os seguintes documentos: 
 

Documento Intervenientes 
Ficha de Inscrição Adulto 
Perfil do Candidato Adulto 
Análise do Perfil do Candidato Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento 
Proposta de Encaminhamento Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento 
Plano Pessoal de Qualificação Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento 

Registo de Presenças Profissional de RVC 
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Formador 
Adulto 

Registo de Competências Validadas Formador 
Plano de Desenvolvimento Pessoal Profissional de RVC 

 

Artigo 153.º 
Júri de certificação 

1. O júri de certificação, nomeado pelo director do CNO, deve ser constituído pelo profissional de RVC e pelos 
formadores de cada uma das áreas de competência, que acompanharam o adulto ao longo do processo de 
RVC, assim como por um avaliador externo, acreditado pela Agência Nacional para a Qualificação, I. P. 

2. A presidência do júri é assegurada por um dos seus membros, designado pelo director do CNO, e que terá 
voto de qualidade. Esta função deve ser assegurada preferencialmente pelo avaliador externo. 

3. O júri só pode funcionar com um mínimo de dois terços dos seus membros, incluindo obrigatoriamente o 
profissional de RVC e o avaliador externo. 

4. A duração da sessão de júri deve situar-se entre 30 a 60 minutos, por adulto. 

5. O número máximo de adultos por sessão de júri é de 6. 
 

Artigo 154.º 
Certificação de competências 

Considera-se que um adulto está certificado quando apresenta, para o nível básico, 100% das unidades de 
competência validadas em processo de RVC e, para o nível secundário, entre 50% e 100% das unidades de 
competência validadas em processo de RVC. 

 

SECÇÃO II 
Certificação de nível secundário: Catálogo Nacional de Qualificações  

Artigo 155.º 
Enquadramento legal 

O processo de conclusão e certificação do nível secundário através da realização de módulos de formação do 
Catálogo Nacional de Qualificação é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 357, de 29 de Outubro de 2007. 
 

Artigo 156.º 
Destinatários 

Este processo destina-se a adultos com mais de 18 anos que tenham frequentado, sem concluir, o ensino 
secundário em planos de estudo já extintos e pretendam obter uma certificação de conclusão desse nível de 
ensino. 
 

Artigo 157.º 
Percursos formativos de nível secundário incompletos 

1. Para efeitos do processo de candidatura à conclusão e certificação do nível secundário de educação, 
consideram-se incompletos os percursos de nível secundário em que o total de disciplinas por concluir não 
ultrapasse seis disciplinas/ano. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por disciplina/ano cada ano do ciclo de estudos da 
disciplina, no caso das disciplinas plurianuais, ou a disciplina completa, no caso das disciplinas anuais. 

3. As disciplinas de Educação Física, Educação Moral e Religiosa e Desenvolvimento Pessoal e Social não são 
consideradas para efeitos de conclusão do ensino secundário.  
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Artigo 158.º 
Processo de conclusão e certificação 

1. A conclusão e certificação do nível secundário de educação são obtidas através da realização de módulos de 
formação inseridos nos referenciais de formação para a educação e formação de adultos de nível secundário, 
do Catálogo Nacional de Qualificações, e concretizam-se pela validação de unidades de competência da 
formação de base. 

2. O candidato tem de realizar um módulo de formação de 50 horas por cada disciplina por concluir. 

3. A identificação dos módulos de formação a realizar nos termos do número anterior é feita pelo CNO, em 
função, essencialmente, dos interesses e necessidades do candidato. 

4. Para a realização dos módulos de formação o candidato é integrado numa das turmas dos cursos de 
educação e formação de adultos (EFA) de nível secundário, em função dos seus interesses e necessidades. 

5. Nos módulos de formação a realizar nos termos do presente artigo devem ser adoptados instrumentos de 
avaliação diversificados, incluindo a observação sistemática, a auto-avaliação e a análise qualitativa das 
competências desenvolvidas ao longo do processo formativo, sendo obrigatória a realização de um trabalho 
final que as evidencie de modo integrado. 

 

Artigo 159.º 
Conclusão e certificação 

1. Concluem o nível secundário de educação os candidatos que obtenham validação das unidades de 
competência.  

2. A conclusão do nível secundário de educação é certificada através da emissão de um certificado que 
discrimine as unidades de competência validadas, bem como de um diploma de conclusão do ensino 
secundário.  

 
SECÇÃO III 

Cursos de educação e formação de adultos 

Artigo 160.º 
Enquadramento legal 

Os cursos de educação e formação de adultos (EFA) são regulamentados pela Portaria n.º 230/2008, de 7 de 
Março de 2008.  
 

Artigo 161.º 
Destinatários 

1. Os cursos EFA destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos à data do início da formação, 
sem a qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão no mercado de trabalho e, 
prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou do ensino secundário. 

2. Os cursos EFA de nível secundário, ministrados em regime diurno ou a tempo integral, só podem ser 
frequentados por adultos com idade igual ou superior a 23 anos. 

3. A título excepcional e sempre que as condições o aconselhem, nomeadamente em função das características 
do candidato e da distribuição territorial das ofertas qualificantes, o serviço competente para a autorização do 
funcionamento do curso EFA pode aprovar a frequência por formandos com idade inferior a 18 anos, à data 
do início da formação, desde que comprovadamente inseridos no mercado de trabalho. 

 

Artigo 162.º 
Tipologia dos cursos de educação e formação de adultos 

1. No Agrupamento de Escolas Gil Vicente existem os seguintes tipos de cursos EFA: 

a) Curso EFA de nível básico B3; 
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b) Curso EFA de nível secundário do tipo A, B e C. 

2. O percurso formativo e respectivo referencial de formação destes cursos é o que está definido pela Portaria 
n.º 230/2008, de 7 de Março de 2008.  

 

Artigo 163.º 
Constituição dos grupos de formação 

1. Os grupos de formação não podem em nenhum momento ultrapassar os 25 formandos, de acordo com as 
necessidades de formação evidenciadas e os interesses pessoais e profissionais por aqueles manifestados, 
sendo definido um limite mínimo de formandos no caso da formação ser financiada por fundos públicos, no 
quadro da respectiva regulamentação aplicável. 

2. O limite máximo definido no número anterior pode ser ultrapassado em situações excepcionais e por razões 
devidamente fundamentadas, mediante autorização prévia da entidade responsável pela autorização de 
funcionamento do curso EFA. 

3. Os grupos de formação, ainda que podendo ser heterogéneos, devem estar predominantemente organizados 
em função dos percursos previstos para os cursos EFA. 

 

Artigo 164.º 
Carga horária 

1. O número de horas de formação não pode ultrapassar as sete horas diárias e as trinta e cinco horas 
semanais, quando for desenvolvida em regime laboral. 

2. O número de horas de formação não pode ultrapassar as quatro horas diárias, nos dias úteis, quando for 
desenvolvida em regime pós-laboral. 

3. A carga horária semanal de cada curso é definida pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento, tendo 
em consideração a carga horária total do curso e a respectiva duração. 

 

Artigo 165.º 
Visitas de estudo 

1. As visitas de estudo e os respectivos objectivos devem enquadrar-se no desenvolvimento do referencial de 
competências do respectivo curso. Devem ser objecto de planificação integrada, de forma a envolver o maior 
número de áreas de formação. 

2. Estas actividades constituem estratégias pedagógico-didácticas que, dado o seu carácter tendencialmente 
mais prático, podem contribuir para o desenvolvimento, aprofundamento e/ou reforço dos conteúdos a 
leccionar nas várias áreas de formação. 

3. As visitas de estudo devem ser comunicadas ao órgão de direcção executiva e por este autorizadas, e só 
podem ser realizadas se houver concordância por parte dos formadores cujas actividades venham a ser 
afectadas. 

4. As horas utilizadas na concretização destas actividades poderão, excepcionalmente e mediante autorização 
do órgão de direcção executiva, ser consideradas horas de formação para as áreas envolvidas, até um 
máximo de duas horas. Neste caso, são registadas no livro de ponto. 

 

Artigo 166.º 
Contrato de formação e assiduidade 

1. O adulto celebra com a escola um contrato de formação, no qual devem ser claramente definidas as 
condições de frequência do curso, nomeadamente quanto à assiduidade e à pontualidade. 

2. Para efeitos de conclusão do percurso formativo com aproveitamento e posterior certificação, a assiduidade 
do formando não pode ser inferior a 90 % da carga horária total. 
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Artigo 167.º  
Compensação de faltas pelos formandos 

1. Considerando a necessidade do cumprimento obrigatório de um mínimo de assiduidade, os formandos dos 
cursos EFA poderão beneficiar de estratégias de recuperação que passem pela compensação de faltas, 
desde que estas tenham sido devidamente justificadas pelo mediador. 

2. As actividades de compensação de faltas devem ser realizadas em espaços adequados dentro do recinto 
escolar e com acompanhamento obrigatório de formadores, sendo organizadas pelo mediador em articulação 
com o formador da área de formação a que se referem. Preferencialmente, as actividades a desenvolver 
devem ser promotoras da recuperação, por parte dos formandos, das matérias leccionadas nas sessões a 
que não compareceram. 

3. As compensações são verificadas com base em registos efectuados pelo formador responsável pelo 
acompanhamento referido no número anterior. Estes registos são entregues ao mediador, que os processa no 
SIGO e arquiva no processo individual do formando. 

4. Só em casos excepcionais, a decidir pelo mediador, poderão ser compensadas as faltas injustificadas.  
 

Artigo 168.º 
Avaliação e certificação  

1. A avaliação incide sobre as aprendizagens efectuadas e competências adquiridas, de acordo com os 
referenciais de formação aplicáveis. 

2. A avaliação destina-se a: 

a) Informar o adulto sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos no processo formativo; 

b) Certificar as competências adquiridas pelos formandos à saída dos cursos EFA. 

3. O processo de avaliação compreende: 
a) A avaliação formativa, que permite obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com 

vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias de recuperação e aprofundamento; 

b) A avaliação sumativa, que tem por função servir de base de decisão sobre a certificação final. 

4. A certificação final é feita de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março de 2008.  
 

Artigo 169.º 
Prosseguimento de estudos 

Os adultos que concluírem o ensino básico ou o ensino secundário através de cursos EFA e que pretendam 
prosseguir estudos estão sujeitos aos respectivos requisitos de acesso das diferentes modalidades de formação. 
 

Artigo 170.º 
Equipa pedagógica 

1. A equipa pedagógica dos cursos EFA é constituída pelo mediador e pelo grupo de formadores responsáveis 
por cada uma das áreas de competências-chave que integram a formação. 

2. A equipa pedagógica reúne-se para coordenação e planificação dos cursos de educação e formação de 
adultos e tem atribuições semelhantes às do conselho de turma, com as necessárias adaptações, e 
atendendo ao que está definido no regulamento específico dos cursos EFA. 

3. As reuniões da equipa pedagógica são presididas pelo mediador. 
 

Artigo 171.º 
Formadores 

1. Compete aos formadores: 

a) Participar no diagnóstico e na identificação das necessidades de formação dos formandos, em articulação 
com o mediador pessoal e social; 
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b) Elaborar, em conjugação com os demais elementos da equipa pedagógica, o plano de formação que se 
revelar mais adequado às necessidades de formação identificadas no diagnóstico prévio ou, sempre que 
aplicável, no processo de RVC; 

c) Desenvolver a formação na área para que se encontra habilitado; 
d) Conceber e produzir os materiais pedagógicos e os instrumentos de avaliação necessários ao 

desenvolvimento do processo formativo, relativamente à área para que se encontra habilitado; 

e) Manter uma estreita cooperação com os demais elementos da equipa pedagógica, em particular, no 
âmbito dos cursos EFA de nível secundário, no desenvolvimento dos processos de avaliação da área de 
Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA), através da realização de sessões conjuntas com o mediador 
pessoal e social. 

2. Os formadores da componente de formação de base dos cursos EFA de nível secundário devem, sempre que 
possível, assegurar o exercício das suas funções em regime de co-docência, entendida esta como a 
leccionação da unidade por mais de um formador em simultâneo, perfazendo um mínimo de 50 % da carga 
horária de cada unidade de formação de curta duração dessa componente. 

3. Os formadores devem compensar as horas não leccionadas usando um dos seguintes mecanismos: 

a) Permuta entre formadores da equipa pedagógica, dando conhecimento aos formandos; 
b) Substituição por outro formador da mesma área disciplinar, desde que seja seguido o plano de trabalho da 

sessão devidamente elaborado pelo formador do curso; 

c) Diminuição do tempo de interrupção das actividades lectivas relativas ao Natal e à Páscoa ou 
prolongamento das actividades no final do ano lectivo, desde que tenha concordância dos formandos; 

d) Realização de actividades de compensação fora da sala de aula, as quais devem ser registadas no livro 
de ponto. 

4. Para efeitos do disposto no número anterior, deverá ser requerida autorização ao órgão de direcção executiva 
do Agrupamento, mediante o preenchimento de impresso próprio onde conste o momento em que as sessões 
em falta serão repostas. Disto deve ser dado conhecimento atempado aos formandos. 

 

Artigo 172.º 
Mediador pessoal e social 

1.  O mediador pessoal e social é o elemento da equipa pedagógica a quem compete: 
a) Colaborar com o representante da entidade promotora na constituição dos grupos de formação, 

participando no processo de recrutamento e selecção dos formandos; 

b) Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos; 

c) Dinamizar a equipa pedagógica no âmbito do processo formativo, salvaguardando o cumprimento dos 
percursos individuais e do percurso do grupo de formação; 

d) Assegurar a articulação entre a equipa pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e a 
entidade formadora; 

e) Acompanhar o processo de compensação de aulas.  

2. O mediador não deve exercer funções de mediação em mais de três cursos EFA nem assumir, naquela 
qualidade, a responsabilidade de formador em qualquer área de formação, salvo em casos excepcionais, 
devidamente justificados e com autorização da entidade competente para a autorização do funcionamento do 
curso. 

3. A acumulação da função de mediador e formador referida no número anterior não se aplica ao módulo 
Aprender com Autonomia e à área de Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA), consoante se trate, 
respectivamente, do nível básico ou do nível secundário do curso EFA. 

4. O mediador é responsável pela orientação e desenvolvimento do diagnóstico dos formandos, em articulação 
com os formadores da equipa pedagógica. 

5. A função do mediador é desempenhada por formadores e outros profissionais, designadamente os de 
orientação, detentores de habilitação de nível superior e possuidores de formação específica para o 
desempenho daquela função ou de experiência relevante em matéria de educação e formação de adultos. 

6. Ao mediador será atribuído um crédito horário de duas horas de redução da componente lectiva por cada 
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grupo/turma de cursos EFA, de acordo com o despacho n.º 17342, de 28 de Agosto de 2006, bem como uma 
hora da sua componente não lectiva. 

 
Artigo 173.º 

Conselho de mediadores 

1. O conselho de mediadores integra todos os mediadores dos cursos de educação e formação de adultos. 

2. O conselho de mediadores reúne, ordinariamente, duas vezes por período, sob a presidência do seu 
coordenador. Sempre que se entender necessário poderá ser solicitada a presença de um elemento do órgão 
de direcção executiva. 

3. Constituem competências do conselho de mediadores de curso: 
a) Elaborar e aprovar um regimento interno de funcionamento que contemple os diferentes cursos e onde 

constem, obrigatoriamente, entre outras, as seguintes disposições: forma de convocação das reuniões, 
secretariado das reuniões (elaboração, junção de documentos e aprovação das actas), forma de tomada 
de decisões; 

b) Analisar as sugestões dos conselhos das equipas pedagógicas dos cursos e apresentá-las, através do 
respectivo coordenador, ao órgão de direcção; 

c) Definir critérios que visem a uniformização de procedimentos a adoptar nas várias reuniões pedagógicas, 
respeitando as orientações emitidas pelo conselho pedagógico e pelo órgão de direcção executiva. 

4. Os mediadores de curso elegem entre si o coordenador, preferencialmente de entre os professores titulares, 
de acordo com o definido no respectivo regimento interno.  

 

Artigo 174.º  
Coordenador dos mediadores 

1. O coordenador dos mediadores é eleito entre os seus pares. O seu mandato tem a duração de 4 anos e 
cessa com o mandato do director. 

2. São competências do coordenador dos mediadores: 

a) Propor a convocação e presidir às reuniões de mediadores; 

b) Elaborar o seu plano de actividades e o do conselho de mediadores; 
c) Coordenar, elaborar e acompanhar a execução dos planos de actividades e dos projectos de trabalho dos 

diferentes cursos; 

d) Analisar e articular com os mediadores que coordena os respectivos referenciais de formação; 

e) Manter actualizado o respectivo livro de actas; 
f) Elaborar e entregar ao órgão de direcção executiva do Agrupamento, no final de cada ano lectivo, o 

relatório da actividade desenvolvida. 

3. O coordenador dos mediadores tem direito a utilizar duas horas semanais da sua componente não lectiva 
para o exercício do cargo. 

 

SECÇÃO IV 
Cursos de educação extra-escolar 

Artigo 175.º 
Enquadramento legal 

Os cursos de educação extra-escolar são regulamentados pelo Despacho n.º 37/SEEBS/93, de 15 de Setembro 
de 1993. 
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Artigo 176.º 
Tipo de cursos 

O Agrupamento de Escolas Gil Vicente oferece um único curso extra-escolar: o Curso de Português para 
Estrangeiros. 

 
Artigo 177 º 

Concepção e organização do curso 

1. A concepção, a organização e a dinamização do curso de educação extra-escolar é da responsabilidade de 
um professor ou grupo de professores, por iniciativa própria ou sugestão do órgão de direcção executiva do 
Agrupamento, mediante apresentação de um projecto sujeito a aprovação do conselho pedagógico. 

2. Princípios organizativos: 
a) A criação de um curso implica sempre a existência de um grupo constante de formandos. O número 

mínimo para a constituição de um grupo é de 10 formandos; 

b) O programa do curso deve ser estabelecido em função de um diagnóstico prévio realizado com o grupo de 
formandos; 

c) Os objectivos, os conteúdos e as metodologias do curso devem ser estabelecidos tendo em conta a 
diversidade de necessidades educativas existentes no grupo; 

d) Os formadores deste curso deverão ser, preferencialmente, o(s) professor(es) responsáveis pela 
apresentação do projecto. No caso de tal não ser possível ou suficiente, deverão ser respeitados os 
critérios estabelecidos para a distribuição do serviço docente ou, em caso de necessidade, deverá 
proceder-se à contratação de formadores, tendo em conta a necessidade de ajustamento do seu perfil à 
especificidade do trabalho a desenvolver; 

e) O curso não confere qualquer equivalência escolar; 

f) A duração do curso é estabelecida em função dos respectivos objectivos, não devendo ultrapassar a de 
um ano lectivo. 

3. Avaliação: 

a) A avaliação é contínua e qualitativa, competindo aos formadores a elaboração de relatórios individuais, de 
que constem os progressos e dificuldades revelados por cada formando, bem como o aproveitamento 
obtido face aos objectivos estabelecidos; 

b) No final do curso deverá ser constituída uma comissão que, com base nos relatórios apresentados, 
atribuirá a cada formando a menção de Apto ou Não Apto. Essa comissão é constituída pelos formadores 
e por outros dois elementos, um dos quais deverá ser o responsável pelo acompanhamento pedagógico 
do curso e o outro poderá ser o presidente do conselho pedagógico ou outro elemento daquele órgão, 
designado para o efeito. 

4. Certificação: 

a) Todos os cursos deverão ser certificados, sendo a competência para tal da Direcção Regional de 
Educação de Lisboa e Vale do Tejo; 

b) Os aspectos a contemplar pelos certificados encontram-se regulamentados no Despacho n.º 
37/SEEBS/93, de 15 de Setembro de 1993. 

 

SECÇÃO V 
Cursos de educação e formação 

Artigo 178.º 
Princípios orientadores 

O referencial curricular e os procedimentos de organização, desenvolvimento, avaliação e acompanhamento dos 
Cursos de Educação e Formação são estabelecidos no Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de Julho de 2004, 
e na Rectificação n.º 1673/2004, de 7 de Setembro. 
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Artigo 179.º 
Tipologia dos cursos e destinatários 

1. Os cursos de Tipo 2, com a duração de 2109 horas e conferindo o 9.º ano de escolaridade e uma qualificação 
profissional de nível 2, destinam-se a jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono 
escolar, que completaram o 6.º ano de escolaridade ou frequentaram, com ou sem aproveitamento, o 7.º ano 
de escolaridade, ou ainda àqueles que frequentaram, sem aproveitamento, o 8.º ano de escolaridade. 

2. Os cursos de Tipo 3, com a duração de 1200 horas e conferindo o 9.º ano de escolaridade e uma qualificação 
profissional de nível 2, destinam-se a jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono 
escolar, que concluíram com aproveitamento o 8.º ano de escolaridade, ou frequentaram, sem 
aproveitamento, o 9.º ano de escolaridade. 

3. Quando as situações o aconselhem, poderá ser autorizada pelo Director Regional de Educação de Lisboa e 
Vale do Tejo a frequência dos cursos a jovens com idade inferior a 15 anos, desde que o requerimento seja 
assinado pelo encarregado de educação, autorizando a frequência do curso, e seja acompanhado por 
relatório fundamentado com parecer do serviço de psicologia e orientação (SPO). 

 

Artigo 180.º 
Estrutura curricular 

1. Os cursos de nível de qualificação 2 e 3 privilegiam uma estrutura curricular acentuadamente 
profissionalizante e compreendem quatro componentes de formação: sociocultural, científica, tecnológica e 
prática. 

2. A componente de formação prática estrutura-se da seguinte forma: 
a) Formação em contexto de trabalho (FCT): plano individual de formação ou roteiro de actividades a 

desenvolver em contexto de trabalho, sob a forma de estágio, que visa a aquisição e o desenvolvimento 
de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira relevantes para a 
qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo do trabalho e para a formação ao longo da 
vida; 

b) Prova de avaliação final (PAF): prova de desempenho profissional que consiste na realização, perante um 
júri, de um ou mais trabalhos práticos, baseados nas actividades do perfil de competências visado, 
devendo avaliar os conhecimentos e competências mais significativos. A PAF tem uma duração de 
referência equivalente à duração diária do estágio, podendo ser alargada, sempre que a natureza do perfil 
de competências o justifique, a uma duração não superior a trinta e cinco horas. 

3. A componente de formação prática possui regulamento próprio, que está anexo ao regulamento específico 
dos cursos de educação e formação. 

 

Artigo 181.º 
Gestão da carga horária  

1. A carga horária semanal de referência dos cursos deverá ser de 30 a 34 horas, com excepção do período de 
formação em contexto de trabalho, cuja duração será ajustada ao horário de funcionamento em vigor para a 
actividade profissional visada. 

2. Nos cursos de Tipo 2, com a duração de dois anos lectivos, as actividades em contexto escolar decorrem 
durante 36 semanas no 1.º ano e 30 semanas no 2.º ano, decorrendo a formação em contexto de trabalho no 
final do segundo ano, com a duração de 6 semanas. 

3. Nos cursos de Tipo 3, com a duração de um ano lectivo, as actividades em contexto escolar desenvolvem-se 
durante 30 semanas e, em contexto de trabalho, durante 6 semanas, no final do ano. 

 

Artigo 182.º 
Constituição das turmas 

1. O número mínimo de alunos por turma não deve ser inferior a 10 nem superior a 20. 

2. O acesso dos candidatos aos cursos tem por base um processo de orientação escolar e profissional a 
desenvolver pelo serviço de psicologia e orientação, que colabora na selecção dos alunos e na aplicação de 
estratégias psicopedagógicas e de apoio ao desenvolvimento das actividades dos cursos. 
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Artigo 183.º 

Cumprimento integral do plano de estudos  

1. A natureza destes cursos exige o cumprimento integral das horas de formação previstas nos seus planos 
curriculares. 

2. Todas as visitas de estudo e outras actividades previstas no plano anual de actividades em que os alunos 
participem correspondem a tempo de formação para os mesmos, de acordo com o definido no artigo 201.º. 

3. Os professores organizadores de visitas de estudo contabilizam para a sua área de formação dois tempos 
lectivos, de acordo com o definido no artigo 201.º. 

4. As ausências para as quais os alunos apresentem justificação podem ser compensadas e relevadas nos 
termos do n.º 3 do artigo 28.º. 

5. A compensação das horas em falta (não leccionadas ou não assistidas) deverá ser planeada em reunião da 
equipa pedagógica e verificada pelo director de curso.  

6. A reposição das horas lectivas previstas e não leccionadas por colocação tardia dos professores ou por 
ausência prolongada dos mesmos deve ser garantida através de mecanismos diversos, a definir caso a caso, 
entre o órgão de direcção executiva e o director do curso. 

7. As horas lectivas previstas e não leccionadas por ausência de curta duração não darão lugar à marcação de 
falta ao professor, desde que sejam repostas por uma das seguintes formas: 

a) Compensação, no máximo até ao quinto dia lectivo subsequente à falta, prolongando a actividade lectiva 
diária, desde que não ultrapasse as sete horas; 

b) Permuta entre os docentes da equipa pedagógica, dando conhecimento aos alunos; 

c) Substituição por outro docente da mesma área científica, desde que seguindo um plano de aula 
devidamente elaborado pelo professor titular da disciplina. 

8. A reposição de aulas referida no número anterior deve ser registada no livro de ponto. 

9. A compensação das horas não leccionadas, a permuta e a substituição entre os docentes são comunicadas 
em documento próprio e autorizadas pelo órgão de direcção executiva, devendo ser comunicadas aos alunos 
com a antecedência mínima de duas horas, quando ocorram no mesmo dia em que se verificou a falta do 
professor, ou de um dia útil, quando a compensação ocorrer em dia diferente. 

 

SECÇÃO VI 
Cursos profissionais 

Artigo 184.º 
Princípios orientadores 

A organização e a gestão do currículo dos cursos profissionais de nível secundário subordinam-se, em geral, aos 
princípios orientadores definidos para a generalidade das formações do nível secundário de educação e, em 
especial, aos princípios estabelecidos no artigo 8.º da Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de Maio. 
 

Artigo 185.º 
Estrutura curricular 

1. Os cursos profissionais organizam-se segundo uma estrutura modular, ao longo de três anos lectivos, e 
compreendem três componentes de formação: sociocultural, científica e técnica. 

2. A componente de formação técnica, para além de disciplinas específicas, compreende também: 

a) Formação em contexto de trabalho (FCT): conjunto de actividades profissionais desenvolvidas sob a 
coordenação e acompanhamento da escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de 
competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à saída do 
curso frequentado pelo aluno; 

b) Prova de aptidão profissional (PAP): apresentação e defesa, perante um júri, de um projecto, 
consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa actuação, consoante a 
natureza dos cursos, bem como do respectivo relatório final de realização e apreciação crítica, 
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demonstrativo de saberes e competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturantes 
do futuro profissional do jovem. 

3. A regulamentação da FCT e da PAP encontra-se detalhada no regulamento específico dos cursos 
profissionais, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Artigo 186.º 
Gestão da carga horária 

1. A distribuição e a gestão da carga horária global (3100 horas) de cada curso ao longo dos três anos do ciclo 
de formação são da competência do órgão de direcção executiva do Agrupamento, após apreciação da 
proposta do respectivo director de curso. 

2. A gestão da carga horária deve respeitar o disposto no Despacho n.º 14758/2004, de 23 de Julho, 
nomeadamente: 

a) A carga horária do curso será distribuída ao longo dos três anos do ciclo de formação, de modo a não 
exceder, em caso algum, as mil e cem, as trinta e cinco ou as sete horas, respectivamente, por ano, 
semana e dia; 

b) Da distribuição da carga horária global pelos diferentes anos, o ciclo de formação não poderá resultar, no 
conjunto dos três anos, num número de horas inferior ao previsto na matriz para as diferentes disciplinas 
ou para a formação em contexto de trabalho (FCT). 

 
Artigo 187.º 

Constituição das turmas 

1. A constituição de turmas dos cursos profissionais é orientada pelo Despacho n.º 14758/2004, de 23 de Julho. 

2. O desdobramento das turmas está previsto nas seguintes situações: 

a) Na disciplina de língua estrangeira, até dois tempos lectivos semanais, sempre que a turma for constituída 
por alunos com níveis diferentes de língua e for superior a 20 alunos; 

b) Na disciplina de língua estrangeira, na totalidade da carga horária semanal, independentemente do 
número de alunos, sempre que na mesma turma existam alunos com disciplinas de línguas estrangeiras 
diferentes; 

c) Nas disciplinas de carácter laboratorial da componente de formação científica, até dois tempos lectivos 
semanais, sempre que o número de alunos for superior a 20; 

d) Nas disciplinas de carácter laboratorial, oficinal, informático ou artístico da componente de formação 
técnica, na totalidade da carga horária semanal, quando o número de alunos for superior a 13. 

 

Artigo 188.º 
Cumprimento integral do plano de estudos  

1. A forma de contabilização, de registo e de justificação de faltas de professores e alunos dos cursos 
profissionais, bem como os mecanismos de compensação de aulas são estabelecidos no capítulo XII do 
Despacho n.º 14758/2004, de 23 de Julho. 

2. O cumprimento integral do plano de estudos poderá ser garantido de acordo com o previsto no artigo 185.º 
deste regulamento, relativamente aos cursos de educação e formação. 
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CAPÍTULO XIII 
SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

SECÇÃO I 
Serviço de psicologia e orientação 

Artigo 189.º 
Definição 

O serviço de psicologia e orientação (SPO) é uma estrutura especializada de orientação, aconselhamento e apoio 
psicológico e psicopedagógico e destina-se a promover a existência de condições que assegurem a plena 
integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua actividade com as estruturas de orientação educativa. 

 

Artigo 190.º 
Coordenação 

O coordenador do SPO é designado pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento, de entre a equipa técnica 
permanente e após audição da mesma. O coordenador depende do órgão de direcção executiva, sem prejuízo da 
sua autonomia técnico-científica e do respeito pela sua deontologia profissional. Compete ao coordenador articular 
e acompanhar o desenvolvimento das acções do serviço, bem como assegurar a execução das actividades 
inerentes. 
 

Artigo 191.º 
Competências 

1. O serviço possui competências nos domínios do apoio psicopedagógico, do apoio ao desenvolvimento do 
sistema de relações da comunidade educativa e da orientação escolar e profissional. Assim, compete-lhe, em 
particular: 

a) Apoiar pais, professores e outros agentes educativos na sua relação com os alunos, no contexto das 
actividades educativas e na perspectiva do seu aconselhamento psicossocial; 

b) Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de desenvolvimento e com 
dificuldades de aprendizagem que concorrem para o insucesso escolar e propor medidas tendentes à sua 
prevenção e remediação; 

c) Apreciar relatórios externos de diagnóstico psicológico relativos a problemas de desenvolvimento e a 
dificuldades de aprendizagem; 

d) Colaborar, nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 21/2008, de 12 de Maio, na elaboração de programas educativos individuais e prestar apoio no 
acompanhamento dos alunos abrangidos pela educação especial; 

e) Articular a sua acção com outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da saúde e da 
segurança social, de modo a contribuir para o correcto diagnóstico e avaliação sócio-médico-educativa 
dos alunos e planear medidas de intervenção; 

f) Colaborar com o órgão de direcção executiva do Agrupamento na definição e implementação das medidas 
referidas nas alíneas b) e e); 

g) Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projecto 
profissional e de vida; 

h) Acompanhar o processo formativo dos alunos dos cursos de educação e formação; 

i) Planear e executar as actividades de informação e orientação escolar, profissional e de aconselhamento 
que envolvam os alunos, os respectivos pais e, eventualmente, os respectivos professores; 

j) Propor a celebração de protocolos com diversos serviços, empresas e outros agentes a nível local, tendo 
em vista o apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa, bem como a 
organização de informação e a orientação profissional;  

k) Colaborar em acções de formação e em experiências pedagógicas. 
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2. Para além das competências definidas no número anterior, compete também ao serviço de psicologia e 
orientação: 

a) Colaborar com o director de turma no acompanhamento dos alunos na execução de medidas correctivas 
ou disciplinares sancionatórias, em função das necessidades educativas identificadas, de acordo com o 
n.º 4 do artigo 49.º da Lei n.º 30/2002, de 20 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 3/2008, de 
18 de Janeiro; 

b) Emitir parecer sobre propostas de retenção repetida, em cumprimento do disposto no artigo 4.º, n.º 2, 
alínea d) do Despacho Normativo n.º 50/2005, de 9 de Novembro. 

 

Artigo 192.º 
Funcionamento 

1. O serviço dispõe de instalações próprias adequadas, partilhadas com o serviço de apoio educativo, e do apoio 
administrativo e logístico necessário, assegurado pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento. As 
instalações deverão estar organizadas de modo a garantir a privacidade no atendimento a alunos e 
respectivas famílias. 

2. O horário de atendimento é de elaboração anual e da responsabilidade da equipa técnica e encontra-se 
afixado à entrada da sala do SPO, no gabinete do órgão de direcção executiva do Agrupamento e na sala de 
directores de turma. Deve procurar abranger todos os dias da semana e adaptar-se às disponibilidades do 
horário não lectivo dos alunos. 

3. Qualquer elemento da comunidade escolar pode aceder ao serviço, mas, por norma, o atendimento depende 
de marcação prévia.  

4. O serviço actua em articulação com o órgão de direcção executiva, o serviço de educação especial, o serviço 
de acção social escolar e os directores de turma. Deve ainda articular a sua acção com outros serviços 
especializados, nomeadamente das áreas da educação, da saúde, da segurança social e do emprego. 

 

SECÇÃO II 
Serviço de educação especial 

Artigo 193.º 
Definição 

Designa-se por serviço de educação especial o serviço que visa “a criação de condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades educativas especiais dos 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, da aprendizagem, da 
mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social.” (Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 
de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2008, de 12 de Maio, Artigo 1.º, n.º 1). 

 
Artigo 194.º 

Competências 

1. Compete aos docentes de apoio educativo, no âmbito do serviço de educação especial, assegurar a plena 
inclusão escolar dos alunos na vertente psicopedagógica e socioeducativa em articulação com as famílias, 
com as diversas estruturas de orientação educativa, nomeadamente, departamentos, conselho de docentes, 
órgão de direcção executiva, e com outros serviços internos e externos ao Agrupamento: serviços de 
psicologia e orientação; serviço de acção social escolar; serviços de saúde; serviços de segurança social; 
autarquia; outros. 

2. Compete ainda aos docentes de apoio educativo participar no processo de referenciação, acompanhamento e 
avaliação de crianças e jovens com necessidades educativas especiais de carácter permanente, 
designadamente: 

a) Elaborar, em conjunto com o serviço de psicologia e orientação e outros intervenientes no processo de 
avaliação, relatórios técnico-pedagógicos que tenham por referência a Classificação Internacional da 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e que identifiquem as razões das necessidades educativas 
especiais dos alunos e a sua tipologia; 

b) Encaminhar os alunos com necessidades educativas que não justifiquem a intervenção do serviço de 
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educação especial para outras medidas de apoio disponibilizadas pela escola que melhor se adeqúem à 
sua situação específica;  

c) Elaborar, em conjunto com os outros intervenientes no processo de avaliação, programas educativos 
individuais, com base nos relatórios técnico-pedagógicos, nos quais se determinem os apoios 
especializados e as adequações do processo de ensino e de aprendizagem de que os alunos com 
necessidades educativas especiais de carácter permanente devam beneficiar; 

d) Colaborar no desenvolvimento das medidas educativas previstas no capítulo IV do Decreto-Lei n.º 3/2008, 
de 7 de Janeiro, relativas a alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente; 

e) Colaborar na avaliação da implementação das medidas educativas constantes dos programas educativos 
individuais, pelo menos em cada um dos momentos de avaliação sumativa interna;  

f) Colaborar na elaboração, no final do ano lectivo, dos relatórios circunstanciados de cada aluno e elaborar 
o respectivo relatório final das actividades realizadas; 

g) Colaborar na articulação de todos os serviços e entidades que intervêm no processo de apoio às 
crianças/jovens com necessidades educativas especiais, nomeadamente nas áreas da saúde, da 
segurança social, da qualificação profissional e do emprego, das autarquias e de outras entidades; 

h) Apoiar os docentes na diversificação das práticas pedagógicas e no desenvolvimento de metodologias e 
estratégias que facilitem a inclusão e o sucesso dos alunos com necessidades educativas especiais; 

i) Participar na planificação de aulas de apoio educativo para alunos com necessidades educativas 
especiais, identificando, articuladamente com os professores da turma, dificuldades de aprendizagem;  

j) Apoiar os alunos através do aconselhamento e do desenvolvimento de competências básicas de 
aprendizagem conducentes a uma maior autonomia e assegurando a sua maior participação nas 
actividades do grupo ou turma e da comunidade escolar em geral; 

k) Colaborar na elaboração dos planos individuais de transição, nos termos do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 
3/2008, de 7 de Janeiro. 

 

Artigo 195.º 
Funcionamento 

1. O serviço de educação especial funciona em instalações próprias partilhadas com o serviço de psicologia e 
orientação. 

2. O horário é elaborado anualmente e deverá ser afixado na porta da sala do serviço, no gabinete do órgão de 
direcção executiva do Agrupamento e na sala de directores de turma. 

3. Qualquer elemento da comunidade educativa pode dirigir-se ao serviço, que fará a respectiva proposta de 
apoio ou de encaminhamento. 

4. O serviço deverá garantir a confidencialidade dos dados de que disponha relativos aos alunos e respectivas 
famílias, em cumprimento do disposto no n.º 5, artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro.  
 

SECÇÃO III 
Biblioteca escolar 

Artigo 196.º 
A biblioteca escolar 

1. Definição: 

a) A biblioteca escolar (BE) da escola sede do Agrupamento é o conjunto de espaços e equipamentos onde 
são conservados, tratados e disponibilizados todos os tipos de documentos, independentemente da sua 
natureza ou suporte, que constituem recursos pedagógicos e didácticos para as actividades curriculares, 
extracurriculares e para a ocupação de tempos livres dos utilizadores; 

b) A BE da escola sede do Agrupamento desenvolve a sua intervenção ao nível da informação, da 
divulgação de recursos e da prestação de serviços a toda a escola e ainda ao nível da celebração de 
protocolos de itinerância com as restantes escolas do Agrupamento; 

c) As bibliotecas escolares que se vierem a constituir nos outros estabelecimentos de ensino do 
Agrupamento, durante a vigência do presente regulamento, devem obedecer às mesmas asserções. 
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2. Missão: a BE da escola sede do Agrupamento constitui um recurso fundamental do processo educativo, 
transversal à escola e ao currículo, que tem como missão fulcral contribuir para a melhoria da aprendizagem e 
para a qualidade da educação, através, designadamente, da promoção da leitura e da literacia da informação, 
da proficiência no uso das tecnologias da informação e comunicação, e do aprofundamento da cultura cívica, 
científica, tecnológica e artística. 

3. Objectivos: 

a) Apoiar os objectivos educativos definidos de acordo com as finalidades e o currículo da escola sede e das 
restantes escolas do Agrupamento; 

b) Dotar a escola sede e as restantes escolas do Agrupamento de um fundo documental actualizado e 
adequado às necessidades específicas do currículo e aos projectos de trabalho; 

c) Permitir a integração dos materiais impressos, audiovisuais e informáticos e favorecer a constituição de 
conjuntos documentais, organizados em função de diferentes temas; 

d) Organizar e apoiar actividades extracurriculares, de complemento curricular ou de natureza cultural; 

e) Estabelecer protocolos de colaboração com outros serviços da escola, entre escolas do Agrupamento e 
com outras instituições; 

f) Possibilitar a utilização dos recursos pedagógicos e didácticos existentes; 

g) Apoiar os professores na planificação das suas actividades de ensino e na diversificação das situações de 
aprendizagem; 

h) Desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho baseados na consulta, tratamento e produção 
de informação; 

i) Estimular nos alunos o prazer de ler e de escrever e o interesse pela ciência, pela arte e pela cultura; 
j) Associar a leitura, os livros e a frequência de bibliotecas à ocupação lúdica dos tempos livres. 

 
Artigo 197.º 

Recursos humanos 

1. Escola sede: 

a) A equipa educativa da BE é constituída por quatro elementos, sendo um deles o coordenador, nos termos 
do despacho que regulamenta a organização do ano lectivo. Os restantes elementos da equipa são 
escolhidos pelo coordenador em conjunto com o órgão de direcção executiva do Agrupamento e o seu 
mandato tem, preferencialmente, a duração do do coordenador. O perfil e as competências da equipa 
educativa constam do regimento da BE, nos termos da legislação aplicável - Despacho n.º 17860/2007, de 
13 de Agosto, com a redacção dada pelo Despacho n.º 19117/2008, de 17 de Julho; 

b) O professor coordenador da BE da escola sede é designado pelo órgão de direcção executiva do 
Agrupamento por um período mínimo de quatro anos e deve ter experiência comprovada na organização e 
gestão de bibliotecas escolares e/ou formação nesta área e deve ainda demonstrar conhecimento e 
competências na área das novas tecnologias da informação e da comunicação e na área da literacia da 
informação. As funções do coordenador constam do regimento da BE, nos termos da legislação aplicável - 
Despacho n.º 17860/2007, de 13 de Agosto, com a redacção dada pelo Despacho n.º 19117/2008, de 17 
de Julho; 

c) As horas atribuídas ao coordenador da BE para desempenho do cargo estão contempladas no despacho 
referido no número anterior; 

d) A equipa educativa da BE é coadjuvada por dois auxiliares de acção educativa, nomeados pelo órgão de 
direcção executiva. Um dos auxiliares estará afectado ao serviço da BE, em exclusividade, no período 
diurno, e o outro, no período nocturno, pelo menos, duas vezes por semana, de acordo com o regimento 
interno da BE. O perfil e as competências dos funcionários constam do regimento da BE; 

e) Anualmente, o coordenador pode escolher, juntamente com o órgão de direcção executiva do 
Agrupamento, um grupo de professores colaboradores, de preferência com experiência na organização e 
na gestão de bibliotecas escolares, para catalogação do fundo documental e apoio à concretização do 
plano anual de actividades. Pode também ser constituída anualmente uma equipa de atendimento, com 
um máximo de dez professores, para garantir o atendimento regular aos utilizadores e a correcta utilização 
das instalações, equipamentos e recursos documentais, no período do almoço e aos dois últimos tempos 
lectivos do turno da tarde. A BE poderá ainda contar com o apoio de alunos monitores que dinamizarão 
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grupos de estudo para orientação do trabalho escolar de alunos de anos de escolaridade mais baixos ou 
para desenvolvimento de competências em literacia informática. 

2. Escolas do 1.º ciclo do ensino básico / jardins de infância: aquando da criação de bibliotecas escolares nas 
restantes escolas do Agrupamento, deverá ser contemplada a constituição de equipas com funções similares 
às determinadas para a escola sede, mas adaptadas ao número de horas disponível para o exercício das 
mesmas. O coordenador de cada escola deverá, por inerência de funções, fazer parte da equipa da 
respectiva biblioteca escolar. 

 

Artigo 198.º 
Funcionamento 

1. A BE da escola sede do Agrupamento elabora o respectivo regimento, o qual deve incluir, entre outros 
aspectos: normas de funcionamento da BE; organização dos espaços; procedimentos de consulta e de 
empréstimo do fundo documental; direitos e deveres dos utilizadores; funções da equipa educativa e das 
equipas de colaboradores. O regimento da BE é objecto de aprovação pelo conselho pedagógico e tem a 
vigência de quatro anos. No caso de as restantes escolas criarem bibliotecas escolares próprias, deverão 
elaborar regimentos específicos. 

2. A equipa educativa da BE elabora, anualmente, um plano de acção que deve ser aprovado em conselho 
pedagógico. Do plano de acção constam objectivos a atingir e actividades a realizar no âmbito das 
competências da BE da escola sede. 

3. A BE da escola sede elabora anualmente um plano de actividades, decorrente do plano de acção, que deve: 
respeitar os princípios enunciados no projecto educativo do Agrupamento; contemplar os objectivos para o 
ano lectivo em causa e os objectivos específicos da BE; e considerar os recursos humanos, os materiais e os 
meios financeiros indispensáveis à sua concretização. 

4. A BE produz um relatório de avaliação sobre a concretização das actividades constantes no plano, que deve 
ser fornecido ao órgão de direcção executiva do Agrupamento e enviado ao Gabinete da Rede de Bibliotecas 
Escolares. 

5. A política documental da escola sede do Agrupamento deve constar de documento próprio designado por 
“Política de Desenvolvimento da Colecção”, a ser elaborado por uma equipa nomeada pelo órgão de direcção 
executiva do Agrupamento, ouvido o conselho pedagógico, e coordenada pelo professor coordenador da BE. 
A validade deste documento é de quatro anos e dele devem constar: princípios gerais; critérios de selecção, 
aquisição, preservação e abate de documentos; política de aquisições e metas a atingir ao nível do fundo 
documental; determinação de responsabilidades; processo de aprovação, divulgação e actualização. 

6. As etapas da cadeia de tratamento técnico do fundo documental devem constar de documento próprio, 
designado por “Manual de Tratamento Documental: Procedimentos”. Este tratamento deve organizar a 
informação existente e tem como objectivo facilitar o acesso rápido e eficaz aos documentos, através da 
criação de um catálogo online.  

7. A BE da escola sede celebra, anualmente, com os jardins-de-infância e as escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico do Agrupamento, protocolos de itinerância do fundo documental destinado específica e exclusivamente 
à educação pré-escolar e ao 1.º ciclo do ensino básico. Os protocolos de itinerância regem-se pelas cláusulas 
estipuladas nos respectivos documentos. 

8. O professor coordenador da BE da escola sede é membro de pleno direito do conselho pedagógico. 

9. A BE da escola sede do Agrupamento coopera, anualmente, com o Gabinete da Rede de Bibliotecas 
Escolares e com o Plano Nacional de Leitura, através da concretização de actividades dinamizadas por estes 
organismos ministeriais e da avaliação apreciativa das mesmas. 

10. A BE da escola sede procederá a parcerias com outras entidades, sempre que as necessidades e as 
circunstâncias assim o exigirem. 
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CAPÍTULO XIV 

OUTROS SERVIÇOS DE APOIO EDUCATIVO 

Artigo 199.º 
Visitas de estudo e outras actividades do plano anual de actividades 

1. As visitas de estudo e outras actividades do plano anual de actividades (PAA) do Agrupamento são 
consideradas de complemento curricular, no âmbito de uma várias disciplinas, e obedecem a uma 
planificação que incluirá os objectivos pretendidos de acordo com os conteúdos e as competências previstas 
nos currículos. 

2. As visitas de estudo e outras actividades do PAA realizadas no âmbito dos cursos profissionais e dos cursos 
de educação e formação correspondem a tempo de formação para os alunos. Assim, estas actividades e os 
respectivos objectivos devem enquadrar-se no desenvolvimento do projecto curricular de turma e ser objecto 
de planificação integrada, de forma a envolver várias disciplinas.  

3. A participação dos alunos em visitas de estudo é de carácter obrigatório e rege-se pelas mesmas normas 
previstas para qualquer outra actividade lectiva. Não obstante o atrás disposto, para a participação em visitas 
de estudo, é necessária a autorização por escrito dos encarregados de educação, pelo que, para os alunos 
não participantes deverão ser encontradas tarefas ou actividades alternativas a desenvolver na escola. 

4. Os professores dinamizadores de visitas de estudo devem solicitar a autorização dos professores das 
disciplinas afectadas e do órgão de direcção executiva do Agrupamento, informar atempadamente os 
directores das turmas envolvidas e registar as datas previstas nos livros de ponto das turmas em questão. 

5. As visitas de estudo contarão com a presença de professores acompanhantes, na proporção de um professor 
por cada grupo de dez alunos. O professor dinamizador (organizador da visita) e os acompanhantes sairão da 
escola e a ela regressarão com todos os alunos, excepto se houver indicação por escrito em contrário da 
parte dos encarregados de educação. 

6. Os professores envolvidos numa visita de estudo ou em outras actividades do PAA com uma turma de 
qualquer nível de escolaridade, incluindo cursos profissionais e de educação e formação, deverão assinar 
sumários e numerar aulas dessa turma, sempre que estas coincidam com o horário da actividade.  

7. Os professores dinamizadores de uma visita de estudo e de outras actividades do PAA, no âmbito de um 
curso profissional ou de educação e formação, contabilizarão para a sua área de formação, na respectiva 
turma, além do tempo de aulas previsto no número anterior, dois tempos lectivos, entendidos como trabalho 
de preparação necessário à formação dos alunos.  

8. Os professores envolvidos em visitas de estudo e em outras actividades do PAA que, no decurso das 
mesmas, se vejam obrigados a faltar a aulas de outras turmas e não considerem necessário assegurar 
pessoalmente a sua leccionação em sistema de compensação de aulas, deverão deixar um plano de aula e 
proceder do seguinte modo:  

a) Tratando-se de aulas do ensino básico (à excepção dos CEF) ou de cursos científico-humanísticos do 
ensino secundário, as aulas não serão numeradas, e deverão ser, sempre que possível, substituídas no 
âmbito da ocupação plena dos tempos escolares; 

b) Tratando-se de aulas de cursos profissionais ou de educação e formação, os professores, para além de 
deixarem um plano de aula, procurarão que este seja cumprido por um outro professor da mesma área 
disciplinar, preferencialmente escolhido e indicado previamente por aquele que se encontra envolvido na 
actividade. 

c) Caso não seja possível concretizar o disposto na alínea anterior, será deixada uma proposta de 
actividades que possam ser realizadas autonomamente pelos alunos, sob orientação de um professor de 
outra área disciplinar, no âmbito da ocupação plena dos tempos escolares. Em qualquer dos casos, a 
substituição é obrigatória e é garantida pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento. Asseguradas 
assim as horas de formação dos alunos, o professor ausente numera as lições e contabiliza as respectivas 
horas de formação na turma a que faltou.  

9. O disposto no número anterior não é aplicado aos professores das disciplinas de Educação Física e de 
Educação Tecnológica, devido às características específicas destas disciplinas e das instalações e materiais 
didácticos que lhes estão associadas. Nesta situação, as aulas destas disciplinas, com excepção dos cursos 
de educação e formação do ensino básico e dos cursos profissionais do ensino secundário, não deverão ser 
numeradas. 
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10. Os professores não participantes em visitas de estudo e em outras actividades do PAA cujas aulas não sejam 
leccionadas devido à participação dos alunos nessas actividades, não deverão repor as aulas em falta. No 
caso dos cursos profissionais e de educação e formação, o professor não participante numerará as lições e 
contabilizará as respectivas horas de formação na sua área, uma vez que nesse período os alunos estiveram 
efectivamente em formação. Se assim o entender, poderá garantir a compensação da aula em falta, 
acordando com os alunos a respectiva data/hora. 

11. Todos os casos omissos neste regulamento relativos a visitas de estudo estarão contemplados no 
regulamento específico das mesmas. 

 

Artigo 200.º 
Programa de tutorias 

1. O programa de tutorias pretende acompanhar os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico que revelem 
desorganização do seu percurso escolar por falta de apoio próximo de adultos fora da escola e que 
evidenciem grande absentismo, riscos de insucesso repetido e/ou de abandono escolar precoce.  

2. O programa de tutorias tem por objectivos: 

a) Prevenir a desorganização do percurso escolar dos alunos; 

b) Ajudar cada aluno a construir, com autonomia e responsabilidade, um projecto pessoal de aprendizagem; 

c) Responder a problemas de inserção dos alunos na comunidade educativa. 
3. Os objectivos do programa concretizam-se através de: 

a) Programação de actividades orientadas para a organização do tempo e do trabalho pessoal dos alunos; 

b) Divulgação de estratégias básicas de acesso à informação e de apoio ao trabalho intelectual; 

c) Promoção de acções tendentes à integração dos alunos na turma e na escola e à valorização da sua 
imagem perante si mesmos, os colegas e os professores. 

4. Os alunos abrangidos pelo programa de tutorias são indicados pelo conselho de turma, devendo dar-se 
prioridade aos casos que reúnam condições para melhorar o seu desempenho escolar. 

5. Adicionalmente, o programa de tutorias poderá abranger os alunos sujeitos a planos de recuperação, de 
acompanhamento e de desenvolvimento, conforme definido no Despacho Normativo n.º 50/2005, de 9 de 
Novembro.  

6. O programa poderá ainda abranger alunos que voluntariamente o queiram integrar, desde que não implique 
prejuízo para os alunos referidos nos n.os 4 e 5. 

7. O programa de tutorias desenvolve-se nos tempos livres dos alunos e organiza-se em sessões individuais ou 
de pequenos grupos (3 a 4 alunos), marcadas no horário dos alunos, uma ou duas vezes por semana. 

8. Os professores tutores são professores designados pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento, do 
quadro de nomeação definitiva da escola ou requisitados/destacados para o efeito, cujo trabalho pedagógico 
seja conhecido (e reconhecido) pela escola. Devem demonstrar disponibilidade especial para acompanhar 
jovens que, pelas suas características pessoais e sociais, manifestem dificuldades em reconhecer a 
importância do trabalho escolar, e devem ser reconhecidos e aceites pelos alunos como figuras de referência. 

9. Os professores tutores são designados no quadro das condições de funcionamento para este programa, 
considerando as disponibilidades da componente não lectiva dos professores. 

10. Os professores tutores devem articular a sua acção com os directores de turma e com os conselhos de turma 
a que pertencem os alunos abrangidos pelo programa.  

11. A coordenação do programa de tutorias é da responsabilidade do órgão de direcção executiva do 
Agrupamento, que pode para tal designar um professor responsável. 

 

Artigo 201.º 
Apoio à turma 

1. O apoio à turma é uma modalidade de apoio temporário prestado pelos próprios professores das turmas dos 
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, que permite, se necessário, que todos os alunos o 
frequentem em regime de rotatividade, consoante as necessidades reveladas. 

2. O objectivo desta modalidade de apoio é o de recuperar aprendizagens não realizadas pelos alunos, em 
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situações não decorrentes de dificuldades graves de aprendizagem, mas nos seguintes casos: 

a) Alunos que, em determinado momento, revelem dificuldades no acompanhamento de conteúdos 
curriculares e/ou no desenvolvimento de competências específicas; 

b) Alunos dos cursos profissionais com módulos em atraso. 

3. Este apoio pode ainda destinar-se a alunos ou turmas que revelem falhas resultantes de situações de claro 
incumprimento de conteúdos programáticos da responsabilidade da escola, no ano lectivo anterior. 

4. Cabe aos professores das disciplinas referenciar todos os casos atrás referidos e indicá-los ao respectivo 
director de turma.  

5. Os encarregados de educação serão informados da atribuição do apoio pelo meio mais expedito e deverão 
responsabilizar-se pela frequência do mesmo, com assiduidade, por parte dos seus educandos. 

 

Artigo 202.º 
Apoio educativo 

1. A atribuição de apoio educativo destina-se a alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário que revelem graves carências de aprendizagem e visa desenvolver competências consideradas 
fundamentais para o acompanhamento regular das actividades curriculares. 

2. A atribuição de apoio educativo tem carácter excepcional, atendendo a que existem já diversos mecanismos 
que, embora com objectivos e estratégias diferentes e destinados a públicos distintos, podem colmatar falhas 
detectadas (acompanhamento individualizado na sala de aula no 1.º ciclo, apoio à turma, Estudo 
Acompanhado, Área de Projecto, apoio educativo para alunos com necessidades educativas especiais, apoio 
à língua portuguesa como língua não materna, salas de estudo). 

3. No 1.º ciclo do ensino básico, o apoio educativo é da responsabilidade de um professor, que pode trabalhar 
com um aluno, em espaço próprio ou em apoio directo na sala de aula (acompanhando o professor titular e a 
turma), ou com pequenos grupo de alunos, em espaço próprio. 

4. São destinatários do apoio educativo: 

a) Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, nos casos em que os mecanismos acima referidos não 
sejam suficientes para ultrapassar as dificuldades detectadas; 

b) Alunos do ensino secundário com necessidades educativas especiais não ultrapassadas pelas 
modalidades de educação especial (Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro) ou em casos excepcionais 
devidamente fundamentados. 

5. Cabe ao conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, e ao conselho de 
docentes, no 1.º ciclo do ensino básico, a apresentação da proposta de atribuição de apoio educativo, 
devidamente fundamentada, por aluno e não por disciplina, após a análise das situações que entender 
necessárias em função das carências de cada aluno. 

6. Na determinação das propostas de apoio a apresentar deverão respeitar-se as seguintes prioridades: 
a) Alunos com necessidades educativas especiais; 

b) Alunos que manifestem carências graves de aprendizagem da língua portuguesa que se repercutam no 
seu estudo e no das outras disciplinas; 

c) Alunos com outras carências graves de aprendizagem que revelem verdadeiro empenhamento nas 
actividades curriculares, não sendo este suficiente para as superarem. 

7. Em caso algum poderão ser apresentadas propostas de atribuição de apoio educativo a alunos que: 
a) Sejam negligentes com as suas responsabilidades escolares; 

b) Tenham fraca assiduidade; 

c) Tenham comportamentos inadequados, que impeçam o normal funcionamento das aulas. 

8. Nenhum aluno dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário poderá ter apoio a mais do que 
duas disciplinas. 

9. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, compete ao encarregado de educação solicitar 
por escrito a atribuição do apoio, após proposta do conselho de turma, e responsabilizar-se pela frequência 
com assiduidade por parte do seu educando. 
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10. As condições de organização e avaliação dos apoios educativos estão definidas no respectivo regulamento. 
 

Artigo 203.º 
Salas de estudo 

1. As salas de estudo destinam-se a alunos do ensino secundário dos cursos científico-humanísticos e são 
orientadas pelos professores das disciplinas sujeitas a exame final nacional. 

2. O objectivo principal das salas de estudo é o de preparar os alunos para a realização das provas de exame. 
São também objectivos desta modalidade de apoio os seguintes: esclarecer dúvidas, aprofundar temas, 
apoiar a realização de trabalhos de casa e a preparação para provas de avaliação internas. 

3. As salas de estudo são de frequência facultativa por parte dos alunos e não estão sujeitas a um número 
mínimo ou máximo de alunos para o seu funcionamento. 

4. As salas de estudo têm a duração de dois tempos lectivos e funcionam em período compatível com o horário 
escolar dos alunos.  

Artigo 204.º 
Actividades de enriquecimento curricular 

1. As actividades de enriquecimento curricular (AEC) destinam-se aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico e 
visam complementar as aprendizagens associadas ao desenvolvimento das competências básicas definidas 
para este ciclo de ensino e promover o desenvolvimento integral das crianças, de acordo com o disposto no 
Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio de 2008.  

2. Consideram-se AEC “as que incidam nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das 
tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado 
e da dimensão europeia da educação” (Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio de 2008), nomeadamente:  

a) Actividades de apoio ao estudo;  

b) Ensino do Inglês;  
c) Outras actividades que incidam nos domínios identificados. 

3. As AEC, à excepção do apoio ao estudo, são financiadas pelo Ministério da Educação por transferência de 
verba para a Câmara Municipal de Lisboa. São promovidas através de contratos estabelecidos entre o 
Agrupamento e entidades que oferecem estes serviços. As escolas do Agrupamento planificam com estas 
entidades as actividades a desenvolver. Os recursos humanos mobilizados são da responsabilidade dessas 
entidades, excepto nas AEC que devem ser asseguradas por professores da escola. 

4. As entidades externas que garantem o funcionamento das AEC designam um coordenador que coopera com 
o professor titular de turma na supervisão das actividades. 

5. As actividades de apoio ao estudo destinam-se à realização de trabalhos de consolidação das aprendizagens 
e têm uma duração semanal não inferior a noventa minutos. Para a sua concretização, os alunos devem 
beneficiar do acesso a recursos escolares e educativos existentes na escola tais como livros, computadores e 
outros instrumentos de ensino. 

6. As AEC desenvolvem-se exclusivamente durante os períodos em que decorrem as actividades lectivas, de 
acordo com o calendário escolar estabelecido pelo Ministério da Educação.  

7. Nas escolas cujas actividades curriculares se organizam em regime normal, as AEC funcionam em 
segmentos de 45 minutos, entre as 15.30h e as 17.30h, respeitando o disposto no respectivo regulamento. 
Nas escolas que funcionam em regime duplo, o horário de funcionamento das AEC é elaborado anualmente, 
de acordo com o número de candidatos à sua frequência e as disponibilidades de espaço existentes em cada 
escola. 

8. Nas escolas que funcionam em regime duplo, a diversidade das actividades está condicionada ao espaço 
disponível, próprio ou cedido por entidades externas. 

9. Cada grupo é constituído, no máximo, por 25 alunos.  

10. A inscrição nas AEC é feita no acto de matrícula ou de renovação de matrícula, pelo encarregado de 
educação. A inscrição pode ainda ser aceite no prazo de um mês após o início das actividades. 

11. A inscrição nas actividades é facultativa mas, uma vez efectuada, os alunos têm o dever de frequência de 
todas as actividades extracurriculares, com assiduidade e pontualidade, assegurada pelos respectivos 
encarregados de educação, excepto nas situações autorizadas pelo órgão de direcção executiva do 
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Agrupamento. 

12. A autorização de saída da escola antes de terminadas as actividades tem carácter excepcional e deverá ser 
solicitada pelo encarregado de educação do aluno, através da caderneta escolar, estando sujeita à 
concordância do coordenador de escola. 

13. As faltas às AEC devem ser justificadas por escrito, pelo encarregado de educação, no prazo de três dias 
úteis. Nas situações de elevado número de faltas injustificadas (superior a cinco dias consecutivos ou superior 
a oito dias interpolados), o encarregado de educação será informado e convocado pelo professor titular de 
turma, através da caderneta do aluno. A pertinência de continuidade do aluno nas actividades será analisada, 
podendo dar origem à desistência da sua frequência, por decisão do encarregado de educação. 

14. Em qualquer situação, a desistência de frequência das AEC deve ser comunicada por escrito, pelo 
encarregado de educação ao professor titular de turma, que a comunicará ao órgão de direcção executiva do 
Agrupamento.  

15. O direito de frequência das AEC implica para o aluno o respeito pelas normas de funcionamento das mesmas, 
nomeadamente ser portador do material solicitado, e pelos deveres específicos definidos no artigo 17.º deste 
regulamento. 

16. As ocorrências disciplinares são comunicadas pelo professor das AEC ao professor titular de turma, que 
procederá de acordo com o definido no regulamento específico das AEC. 

17. Os professores das AEC e os professores titulares de turma devem respeitar todas as orientações definidas 
no respectivo regulamento específico, nomeadamente as respeitantes aos procedimentos a adoptar em 
situações de incumprimento de regras por parte dos alunos, de doença ou acidente, de necessidade de 
actividades de substituição e de avaliação das actividades e dos alunos. 

18. Os encarregados de educação são informados, no início do ano, em reunião conjunta com o professor titular 
de turma e o(s) professor(es) das AEC, do plano de actividades previsto, das normas de funcionamento das 
mesmas e da sua responsabilidade perante eventuais danos intencionalmente causados pelos seus 
educandos. Quaisquer outras informações serão prestadas no horário de atendimento aos encarregados de 
educação. 

19. A supervisão pedagógica, conforme definida no n.º 32 do Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio de 2008, 
e a avaliação das AEC são da competência dos docentes titulares de turma, em articulação com os 
professores das AEC e o respectivo coordenador.  

 

Artigo 205.º 
Componente de apoio à família 

1. A componente de apoio à família (CAF) destina-se às crianças que frequentam a educação pré-escolar e visa 
adaptar os tempos de permanência no estabelecimento de educação às necessidades das famílias, através 
da oferta de actividades de animação e de apoio que complementem as aprendizagens associadas ao 
desenvolvimento de competências básicas e promovam o desenvolvimento integral das crianças, de acordo 
com o disposto no Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio de 2008. 

2. A CAF pode também ser oferecida no 1.º ciclo do ensino básico, sempre que as necessidades das famílias o 
justifiquem, de forma a assegurar o acompanhamento dos alunos antes e/ou depois das actividades 
curriculares e das AEC, e/ou durante os períodos de interrupção das actividades lectivas. 

3. A CAF no âmbito da educação pré-escolar é objecto de planificação pelo órgão de direcção executiva do 
Agrupamento, tendo em conta as necessidades das crianças e das famílias, e a sua realização é feita em 
articulação com o município. No 1.º ciclo do ensino básico, as actividades serão asseguradas por entidades, 
como associações de pais, autarquias ou instituições particulares de solidariedade social que promovam este 
tipo de resposta social, mediante acordo com o Agrupamento. Em qualquer dos casos o financiamento da 
CAF é garantido pelas entidades que a promovem e pelas famílias das crianças, em condições a determinar 
anualmente em protocolo próprio. 

4. A planificação da CAF deve envolver obrigatoriamente os educadores e os professores do 1.º ciclo titulares de 
turma, deve ser comunicada aos encarregados de educação no momento da inscrição e confirmada no início 
do ano lectivo. 

5. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução da CAF são da competência dos educadores e 
dos professores titulares de turma, de forma a garantir a qualidade das actividades e a articulação com as 
actividades curriculares. 
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Artigo 206.º 
Ocupação plena dos tempos escolares 

1. A ocupação plena dos tempos escolares (OPTE) é uma medida que visa ocupar os alunos com actividades 
relevantes para a sua formação, nos tempos previstos no seu horário escolar, em caso de ausência não 
prolongada do professor de determinada disciplina.  

2. As actividades a realizar em caso de ausência de um professor deverão privilegiar o desenvolvimento de 
competências de estudo (método, raciocínio e memória), o acompanhamento dos conteúdos da disciplina do 
professor em falta ou do professor substituto, ou ainda o debate de temas de cidadania e civismo.  

3. A substituição do professor em falta será, preferencialmente, feita por um professor da mesma disciplina ou 
da turma, que deverá dispor de uma proposta de actividades a realizar com os alunos, deixada pelo professor 
titular da disciplina e da turma, sempre que a sua ausência seja previsível. 

4. As actividades de substituição funcionam todos os dias entre as 08.10h e as 12.30h e as 13.30h e as 17.50h e 
são de frequência obrigatória por parte dos alunos. Em caso de ausência dos professores de Educação Física 
e de Educação Tecnológica, não haverá actividades de substituição, por manifesta falta de meios, de espaços 
que o permitam e de condições para chamar o professor substituto em tempo útil. 

 

Artigo 207.º 
Serviço de apoio e encaminhamento de alunos 

1. São objectivos do serviço de apoio e encaminhamento de alunos (SAEA): 

a) Prevenir e reduzir a indisciplina na sala de aula e o absentismo; 

b) Acolher alunos a quem tenha sido dada ordem de saída da sala de aula em resultado de ocorrências 
disciplinares; 

c) Acolher alunos que se encontrem em situação de absentismo; 

d) Incutir nestes alunos uma postura de responsabilidade face à escola e de respeito por todos os que nela 
trabalham e aprendem; 

e) Propor soluções para os problemas detectados (programa de tutorias, apoios, etc.), em articulação com 
outros agentes, nomeadamente, directores de turma, SPO e órgão de direcção executiva do 
Agrupamento.  

2. O SAEA destina-se aos alunos dos 5.º, 6.º e 7.º anos de escolaridade. 

3. O SAEA deve dispor dos seguintes recursos:  

a) Um corpo de professores motivado e disponível para o trabalho com crianças e jovens indisciplinados e 
absentistas; 

b) Uma sala de aula, preferencialmente dividida em recantos de trabalho individual (em sistema de «espaço 
aberto»); 

c) Materiais de apoio adequados aos programas escolares dos 5.º, 6.º e 7.º anos (com especial incidência 
nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática); 

4. O serviço organiza-se do seguinte modo: 
a) Deve funcionar em toda a mancha horária, com exclusão do primeiro e último segmentos da manhã e do 

primeiro e último segmentos da tarde. O horário dependerá dos recursos humanos disponíveis; 

b) Quando um aluno (do 5.º, 6.º ou 7.º anos) receber ordem de saída da sala de aula, o professor da turma 
deverá, por intermédio do funcionário do corredor, encaminhá-lo para o SAEA; o professor dará indicação 
ao funcionário do período de tempo durante o qual o aluno deverá estar ausente e, caso o incidente 
decorra durante o primeiro segmento de uma aula de noventa minutos, se o aluno deve ou não regressar 
à aula no final desse segmento; ao sair da sala, o aluno deverá levar consigo materiais / instrumentos de 
trabalho para realizar (ou o trabalho que estava a realizar na aula nesse momento ou uma ficha especial 
previamente preparada pelo professor); 

c) O professor presente no SAEA deverá começar por pedir ao aluno que faça, por escrito, o relato fidedigno 
da ocorrência disciplinar que acaba de ter lugar, em impresso próprio; este impresso será posteriormente 
colocado no cacifo do respectivo director de turma; 

d) No tempo restante, o aluno realizará trabalho útil, sob orientação e supervisão do professor; este trabalho 
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será entregue ao professor da disciplina; 

e) Caso o professor da turma tenha dado indicações nesse sentido, o professor de apoio, no final do 
segmento, encaminhará o aluno pessoalmente para a sala de aula; 

f) O encaminhamento de alunos em situação de absentismo para o SAEA poderá ser feito por funcionários 
auxiliares ou professores da escola que, a qualquer momento, se apercebam dessa situação; a estes 
alunos será também exigido que façam, por escrito, o relato dos motivos do seu absentismo; o professor 
de apoio encaminhará o aluno pessoalmente para a sala de aula; 

g) O professor do SAEA preencherá, para cada ocorrência, a respectiva ficha de sinalização. 

 

CAPÍTULO XV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 208.º 
Publicitação 

1. O regulamento interno deve ser do conhecimento de toda a comunidade educativa, pelo que deverá estar 
disponível para consulta pública na página electrónica da Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente e 
em locais próprios a determinar pelo órgão de direcção executiva do Agrupamento, em cada um dos 
estabelecimentos de educação e de ensino do Agrupamento. 

2. No momento da matrícula em qualquer estabelecimento de educação e de ensino do Agrupamento, deverá 
ser entregue a todos os alunos e respectivos pais e encarregados de educação cópia das disposições 
referentes aos alunos e pais e encarregados de educação constantes do presente regulamento interno 
(capítulos IV, V e VIII), devendo ser assinada uma declaração de tomada de conhecimento e aceitação do 
disposto no regulamento interno, tanto pelos pais e encarregados de educação, como pelos alunos dos 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. 

 

Artigo 209.º 
Regulamentos e regimentos 

1. No prazo de 30 dias a contar da data estipulada para a homologação do presente regulamento interno, 
deverão ser aprovados os regulamentos específicos que o complementam, nomeadamente: 

• Ofertas educativas qualificantes: Cursos de educação e formação do ensino básico; Cursos 
profissionais do ensino secundário; Cursos de educação e formação de adultos; 

• Centro Novas Oportunidades; 
• Instalações específicas da Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente: instalações 

gimnodesportivas, laboratórios, salas de Educação Visual e Tecnológica, sala de Educação 
Tecnológica, salas de Informática, sala de Teatro, sala de Música, e todas as instalações específicas 
que vierem a ser criadas; 

• Biblioteca escolar; 
• Visitas de estudo; 
• Apoios educativos; 
• Top Gil; 
• Ocupação plena dos tempos escolares; 
• Serviço de apoio e encaminhamento de alunos; 
• Actividades de enriquecimento curricular nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico; 
• Utilização dos serviços de acção social escolar. 

2. Todos os regulamentos referidos no número anterior deverão estar disponíveis para consulta dos membros da 
comunidade escolar. Para esse efeito serão organizados dossiês próprios para consulta pública, colocados 
nas salas de professores dos estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar e na 
biblioteca escolar e sala de directores de turma da Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Gil Vicente. 

3. Os regimentos internos de todos os órgãos colegiais, nomeadamente do conselho pedagógico, do conselho 
de directores de turma, do conselho de mediadores, do conselho de directores de curso, dos conselhos de 
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docentes, dos departamentos curriculares, e a organização interna dos conselhos de ano, grupo, subgrupo ou 
disciplina e demais estruturas de coordenação e orientação educativa, bem como da assembleia de 
delegados e subdelegados de turma, devem ser aprovados no início de cada ano lectivo. 

 

 

Artigo 210.º 
Incompatibilidades 

1. Nenhum candidato ao conselho geral do Agrupamento pode figurar em mais de uma lista. 

2. Os representantes do pessoal docente e não docente, dos pais e encarregados de educação e dos alunos no 
conselho geral não podem ser membros do conselho pedagógico. 

3. Os docentes que desempenhem funções de coordenação com assento no conselho pedagógico não podem 
desempenhar qualquer outro cargo com representação naquele mesmo órgão. 

4. Os coordenadores de departamento não podem ser, em simultâneo, delegados de ano, grupo, subgrupo ou 
disciplina. 

 

Artigo 211.º 
Utilização de horas para o exercício de cargos ou funções 

As horas de redução da componente lectiva a atribuir a alguns cargos pedagógicos, bem como as da componente 
não lectiva definidas no presente regulamento interno e destinadas ao exercício de funções ou cargos 
pedagógicos, serão sempre conformadas ao que legalmente esteja ou venha a estar determinado. 

 

Artigo 212.º 
Responsabilidade civil 

A aplicação da medida educativa disciplinar não isenta o aluno e o seu representante legal da respectiva 
responsabilidade civil a que, nos termos gerais de direito, haja lugar. 

 

Artigo 213.º 
Omissões 

Nos casos omissos neste regulamento interno serão subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código do 
Procedimento Administrativo e as disposições legais em vigor. 

 

Artigo 214.º 
Revisão 

O presente regulamento, sem prejuízo do previsto no artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, deverá 
ser objecto de revisão periódica (de quatro em quatro anos), ou sempre que qualquer alteração legislativa a isso o 
obrigue. 

 

Artigo 215.º 
Entrada em vigor 

O presente regulamento interno entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo Conselho Geral 
Transitório. 



Anexo 7. Plano Curricular de Turma 



Anexo 8. Competências Essenciais das Artes Visuais 
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Educação Visual

Arte, Educação e Cultura

Arte assume-se como uma componente integrante da Lei de Bases do Sistema Educativo. Nos três ciclos

da educação básica os alunos têm a oportunidade de contactar, de forma sistemática, com a Educação

Artística como área curricular. A abordagem às Artes Visuais faz-se através da Expressão Plástica,

da Educação Visual e Tecnológica e da Educação Visual, que desempenham um papel essencial na

consecução dos objectivos da Lei de Bases.

A Arte como forma de apreender o Mundo permite desenvolver o pensamento crítico e criativo e a sen-

sibilidade, explorar e transmitir novos valores, entender as diferenças culturais e constituir-se como

expressão de cada cultura. A relevância das Artes no sistema educativo centra-se no desenvolvimento de

diversas dimensões do sujeito através da fruição-contemplação, produção-criação e re f l e x ã o -

-interpretação.

A escola, nas suas múltiplas experiências educativas, deve proporcionar o acesso ao património cultural

e artístico, abrindo perspectivas para a intervenção crítica. Neste contexto, as Artes Visuais, através da

experiência estética e artística, propiciam a criação e a expressão, pela vivência e fruição deste

património, contribuindo para o apuramento da sensibilidade e constituindo, igualmente uma área de

reconhecida importância na formação pessoal em diversas dimensões – cognitiva, afectiva e comuni-

cativa. Acredita-se que a educação em Aartes Visuais, num processo contínuo ao longo da vida, tenha

implicações no desenvolvimento estético-visual dos indivíduos, tornando-se condição necessária para

alcançar um nível cultural mais elevado, prevenindo novas formas de iliteracia.

A Arte não está separada da vida comunitária, faz parte integrante dela. A aprendizagem dos códigos

visuais e a  fruição do património artístico e cultural constituem-se como vertentes para o entendimento

de valores culturais promovendo uma relação dialógica entre dois mundos: o do Sujeito e o da Arte,

como expressão da Cultura. O entendimento da diversidade cultural ajuda à comparação e clarificação

das circunstâncias históricas, dos modos de expressão visual, convenções e ideologias, valores e atitudes,

pressupondo a emergência de processos de relativização cultural e ideológica que promovem

novas formas de olhar, ver e pensar. Estas formas revelam-se essenciais na educação em geral, pelo

facto de implicarem processos cooperativos como resposta às mudanças que se vão operando

culturalmente.

Arte e Educação Visual

A Educação Visual constitui-se como uma área de saber que se situa no interface da comunicação e da

cultura dos indivíduos tornando-se necessária à organização de situações de aprendizagem, formais e não

formais, para a apreensão dos elementos disponíveis no Universo Visual. Desenvolver o poder de

discriminação em relação às formas e cores, sentir a composição de uma obra, tornar-se capaz de

identificar, de analisar criticamente o que está representado e de agir plasticamente são modos

de estruturar o pensamento inerentes à intencionalidade da Educação Visual como educação do olhar

e do ver.



A compreensão do património artístico e cultural envolve a percepção estética como resposta às quali-

dades formais num sistema artístico ou simbólico determinado. Estas qualidades promovem modos de

expressão que incluem concepções dos artistas e envolvem a sensibilidade daqueles que as procuram.

As investigações iniciadas no século XX na área da Educação e da Psicologia contribuíram para uma com-

preensão mais vasta do papel da arte no desenvolvimento humano. Ao longo das últimas décadas, as

orientações nesta área apontam para uma integração, cada vez mais aprofundada, dos saberes no âmbito

das teorias da arte, da estética e da educação. Destas pesquisas emergiram dados importantes para a com-

preensão do sujeito como criador e fruidor. Estas concepções educacionais e artísticas introduziram novas

linhas de orientação, operando mudanças ao nível téorico e prático, na Educação Visual.

O paradigma anterior, fundado na convicção de que a apreciação e a criação artísticas eram uma questão

de sentimento subjectivo, interior, directo e desligado do conhecimento da compreensão ou da razão, com-

partimentando o cognitivo-racional e o afectivo-criativo, teve como reflexo na prática escolar, sobretudo nos

p r i m e i ros anos de escolaridade, o entendimento do processo criativo como manifestação espontânea e

a u t o - e x p ressiva, com a valorização da livre expressão, adiando, consecutivamente, a introdução de

conceitos da comunicação visual, antevendo novos modos de fazer e de ver.

É reconhecido que as práticas educativas, influenciadas pela visão expressionística referida, têm vindo a

ser abandonadas, dando lugar a acções educativas estruturadas, de acordo com modelos pedagógicos

abertos e flexíveis, originando uma ruptura epistemológica, centrada num novo entendimento sobre o

papel das artes visuais no desenvolvimento humano, integrando três dimensões essenciais: sentir, agir e

conhecer. Este conhecimento evolui com a capacidade que o sujeito tem de utilização de ferramentas,

disponibilizadas pela educação, na realização plástica e na percepção estético-visual. 

Assinale-se, por exemplo, a ideia do desenvolvimento da expressão visual, baseada num repertório de

respostas, em vez de um modelo linear que tem estado patente nas teorias do desenvolvimento

psicológico e artístico. A aquisição gradual de um conjunto diferenciado de respostas, a desenvolver

precocemente, constitui o objectivo do conhecimento na educação visual.

O desenvolvimento da percepção estética e a produção de objectos plásticos  envolve o entendimento e

intervenção numa realidade cultural à qual a escola não deve ser alheia. O recurso ao método de

resolução de problemas, como metodologia para a educação visual, tem propiciado a valorização de

soluções utilitárias imediatas, negligenciando-se, por vezes, a dimensão estética das propostas. Apesar da

importância desta metodologia fundamentada em diferentes momentos de decisão, pesquisa, experi-

mentação e realização, destaca-se, neste contexto, a actividade estética nas artes visuais como cons-

titutiva do conhecimento do Universo Visual, relacionando a percepção estética com a produção de

objectos plásticos.

A relação entre o Universo Visual e os conteúdos das competências formuladas para a educação visual

pressupõe uma dinâmica propiciadora da capacidade de descoberta, da dimensão crítica e participativa

e da procura da linguagem apropriada à interpretação estética e artística do Mundo.
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Competências específicas 

Dimensões das competências específicas 

Ao longo do ensino básico as competências que o aluno deve adquirir em Aartes Visuais articulam-se em
três eixos estruturantes – fruição-contemplação, produção-criação, reflexão-interpretação.

Fruição-contemplação

• Reconhecer a importância das artes visuais como valor cultural indispensável ao desenvolvi-
mento do ser humano;

• Reconhecer a importância do espaço natural e construído, público e privado;

• Conhecer o património artístico, cultural e natural da sua região, como um valor da afirmação
da identidade nacional e encarar a sua preservação como um dever cívico;

• Identificar e relacionar as diferentes manifestações das Artes Visuais no seu contexto histórico e
sociocultural de âmbito nacional e internacional;

• Reconhecer e dar valor a formas artísticas de diferentes culturas, identificando o universal e o
particular.

Produção-criação

• Utilizar diferentes meios expressivos de representação;

• Compreender e utilizar diferentes modos de dar forma baseados na observação das criações da
natureza e do homem;

• Realizar produções plásticas usando os elementos da comunicação e da forma visual;

• Usar diferentes tecnologias da imagem na realização plástica;

• Interpretar os significados expressivos e comunicativos das Artes Visuais e os processos subja-
centes à sua criação.

Reflexão-interpretação

• Reconhecer a permanente necessidade de desenvolver a criatividade de modo a integrar novos
saberes;

• Desenvolver o sentido de apreciação estética e artística do mundo recorrendo a referências e a
experiências no âmbito das Artes Visuais;

• Compreender mensagens visuais expressas em diversos códigos;

• Analisar criticamente os valores de consumo veiculados nas mensagens visuais;

• Conhecer os conceitos e terminologias das Artes Visuais.

Para a operacionalização e articulação destes três eixos e por uma questão metodológica enumeram-se
dois domínios das competências especificas: a comunicação visual e os elementos da forma.
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Comunicação visual

No domínio da comunicação visual, ao longo dos três ciclos do ensino básico, os alunos devem desen-
volver as seguintes competências:

• Interpretar narrativas visuais;

• Traduzir diferentes narrativas em imagens;

• Conceber objectos plásticos em função de mensagens;

• Identificar e descodificar mensagens visuais, interpretando códigos específicos;

• Utilizar processos convencionais de comunicação na construção de objectos gráficos;

• Aplicar, de forma funcional, diferentes códigos visuais;

• Utilizar códigos de representação normalizada e convencional em diferentes projectos.

1.º ciclo

• Experimentar a leitura de formas visuais em diversos contextos – pintura, escultura, fotografia,
cartaz, banda desenhada, televisão, vídeo, cinema e internet;

• Ilustrar visualmente temas e situações;

• Explorar a relação imagem-texto na construção de narrativas visuais;

• Identificar e utilizar códigos visuais e sistemas de sinais;

• Reconhecer processos de representação gráfica convencional.

2.º ciclo

• Interpretar mensagens na leitura de formas visuais;

• Conceber sequências visuais a partir de vários formatos narrativos.

• Produzir objectos plásticos explorando temas, ideias e situações.

• Descodificar diferentes produtos gráficos.

• Conceber objectos gráficos aplicando regras da comunicação visual – composição, relação
forma-fundo, módulo-padrão.

• Compreender e interpretar símbolos e sistemas de sinais visuais.

• Utilizar a simbologia visual com intenção funcional.

• Aplicar regras da representação gráfica convencional em lettering, desenho geométrico, mapas,
esquemas e gráficos.

3.º ciclo

• Ler e interpretar narrativas nas diferentes linguagens visuais.

• Descrever acontecimentos aplicando metodologias do desenho de ilustração, da banda
desenhada ou do guionismo visual.

• Reconhecer, através da experimentação plástica, a arte como expressão do sentimento e do
conhecimento.

• Compreender que as formas têm diferentes significados de acordo com os sistemas simbólicos
a que pertencem.

• Conceber organizações espaciais dominando regras elementares da composição.

• Entender o desenho como um meio para a representação expressiva e rigorosa de formas.

• Conceber formas obedecendo a alguns princípios de representação normalizada.
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Elementos da forma 

Neste domínio, ao longo dos três ciclos do ensino básico, os alunos devem desenvolver as seguintes
competências:

• Identificar e experimentar diferentes modos de representar a figura humana;

• Compreender as relações do seu corpo com os diferentes objectos integrados no espaço visual;

• Reconhecer diferentes formas de representação do espaço;

• Organizar formalmente espaços bidimensionais e tridimensionais;

• Utilizar conhecimentos sobre a compreensão e representação do espaço nas suas produções;

• Identificar os elementos integrantes da expressão visual – linha, textura e cor;

• Compreender e utilizar intencionalmente a estrutura das formas através da interpretação dos seus
elementos;

• Relacionar as formas com os factores condicionantes – físicos, funcionais e expressivos da
matéria;

• Compreender a natureza da cor e a sua relação com a luz, aplicando os conhecimentos nas suas
experimentações plásticas.

1.º ciclo

• Reconhecer o seu corpo e explorar a representação da figura humana.

• Identificar vários tipos de espaço: vivencial, pictórico, escultórico, arquitectónico, virtual e
cenográfico.

• Reconhecer e experimentar representações bidimensionais e tridimensionais.

• Exprimir graficamente a relatividade de posições dos objectos representados nos registos
bidimensionais.

• Compreender que a forma aparente dos objectos varia com o ponto de vista.

• Relacionar as formas naturais e construídas com as suas funções e os materiais que as
constituem.

• Perceber que a mistura das cores gera novas cores.

• Reconhecer a existência de pigmentos de origem natural e sintética.

• Conhecer e aplicar os elementos visuais – linha, cor, textura, forma, plano, luz, volume – e a sua
relação com as imagens disponíveis no património artístico, cultural e natural.

• Criar formas a partir da sua imaginação utilizando intencionalmente os elementos visuais.

2.º ciclo

• Reconhecer as proporções e noções de antropometria na representação da figura humana.

• Compreender as posições relativas entre o observador e os objectos percepcionados.

• Reconhecer processos de representação do espaço a duas dimensões: sobreposição, tamanho
relativo dos objectos, textura, luz/ cor e perspectiva linear.

• Organizar com funcionalidade e equilíbrio visual os espaços bidimensionais e tridimensionais.

• Utilizar, nas suas experimentações bidimensionais, processos de representação do espaço.
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• Utilizar elementos definidores da forma – ponto, linha, plano, volume, luz/cor, textura e
estrutura – nas experimentações plásticas.

• C o m p reender a estrutura das formas percepcionadas, relacionando as partes com o todo e entre si.

• Relacionar as formas naturais e ou construídas com as respectivas funções, materiais que as
constituem e técnicas.

• Compreender a relação entre luz e cor, síntese subtractiva, qualidade térmica e contraste.

• Criar composições bidimensionais e tridimensionais a partir da observação e da imaginação,
utilizando expressivamente os elementos da forma.

3.º ciclo

• Representar expressivamente a figura humana compreendendo relações básicas de estrutura e
proporção.

• Compreender a geometria plana e a geometria no espaço como possíveis interpretações da
natureza e princípios organizadores das formas.

• Compreender as relações do Homem com o espaço: proporção, escala, movimento, ergonomia
e antropometria.

• Entender visualmente a perspectiva central ou cónica recorrendo à representação, através do
desenho de observação.

• Conceber projectos e organizar com funcionalidade e equilíbrio os espaços bidimensionais e
tridimensionais.

• Compreender através da representação de formas, os processos subjacentes à percepção do
volume.

• Compreender a estrutura das formas naturais e dos objectos artísticos, relacionando-os com os
seus contextos.

• Perceber os mecanismos perceptivos da luz/cor, síntese aditiva e subtractiva, contraste e
harmonia e suas implicações funcionais. 

• Aplicar os valores cromáticos nas suas experimentações plásticas

• Criar composições a partir de observações directas e de realidades imaginadas utilizando os
elementos e os meios da expressão visual.
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Experiências de aprendizagem 

Indicações metodológicas

Os diferentes conteúdos a desenvolver na Educação Visual não pressupõem uma abordagem sequencial.
O facto de as competências específicas enunciadas neste documento se encontrarem organizadas de
acordo com uma determinada estrutura não significa que essa ordem seja um critério a seguir
sistematicamente.

Os professores podem implementar dinâmicas pedagógicas de acordo com a realidade da comunidade
em que se inserem, com o projecto educativo da escola e com as características dos alunos. Esta
articulação pode concretizar-se a partir de diferentes âmbitos de decisão, nomeadamente nos conselhos:
Pedagógico, de Docentes, de Disciplina e de Turma, privilegiando uma abordagem transdisciplinar.

Na gestão do processo de ensino-aprendizagem, cada proposta de trabalho estrutura-se a partir do
perfil de competências definido e dos eixos fundamentais considerados:

• Os saberes específicos da Educação Visual;

• Os suportes, materiais e técnicas que permitem a realização de projectos;

• Os campos temáticos onde as propostas de trabalho se devem inserir, integrando as aprendiza-
gens e as produções em processos de reflexão e intervenção.

O desenvolvimento curricular deve contemplar:

• A organização de actividades por unidades de trabalho, entendidas como projectos que impli-
cam um processo e produto final, estruturando-se de forma sistemática, englobando diferentes
estratégias de aprendizagem e de avaliação;

• A metodologia deve contemplar várias formas de trabalho baseadas em acções de natureza
diversa: exposições orais, demonstrações práticas, mostras audiovisuais, investigação bibliográ-
fica, recolhas de objectos e imagens, debates, visitas de estudo, trabalhos de atelier, registos de
observação no exterior, frequência de museus e exposições, entre outras;

• A gestão do tempo de cada unidade de trabalho deve prever que a execução plástica se realize
permitindo a consolidação das aprendizagens e a qualidade do produto final;

• As situações de aprendizagem devem ser contextualizadas, cabendo ao professor orientar as
actividades de forma a que os conteúdos a abordar surjam como facilitadores da apreensão dos
códigos visuais e estéticos, decorram da dinâmica do projecto e permitam aos alunos realizar
aprendizagens significativas;

• Os temas deverão ser relevantes, actuais e orientados por uma visão de escola aberta ao
património artístico e natural, sempre que possível partindo da relação com o meio envolvente,
de propostas dos alunos ou da abordagem ao universo das artes visuais em Portugal;

• A selecção dos meios de expressão visual para a concretização dos trabalhos deverá ser
diversificada e permitir, ao longo do percurso escolar do aluno, múltiplas abordagens estético-
-pedagógicas;

• As estratégias de ensino devem favorecer o desenvolvimento da comunicação visual individual,
a cooperação e a participação em trabalhos colectivos;

• As opções pedagógicas consideradas na elaboração das planificações devem explorar conceitos
associados à compreensão da comunicação visual e dos elementos da forma, desenvolvendo os
domínios afectivo, cognitivo e social;
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• O diálogo com a obra de arte constitui um meio privilegiado para abordar com os alunos os

diferentes modos de expressão, situando-os num universo alargado, que permite interrelacionar

as referências visuais e técnicas com o contexto social, cultural e histórico, incidindo nas formas

da arte contemporânea.

Meios de expressão plástica

A utilização dos diferentes meios de expressão deve ser implementada, nos três ciclos do ensino básico,

em função das competências e dos projectos pedagógicos das escolas. Propõem-se como áreas domi-

nantes, o desenho, as explorações plásticas bidimensionais e tridimensionais e as tecnologias da imagem.

Os exercícios das tecnologias da expressão plástica poderão ser implementados de acordo com alguns

princípios:

• A exploração plástica deve ser adequada ao nível de desenvolvimento de cada aluno como um

meio fundamental para o entendimento estrutural do universo visual envolvente, nos domínios

das formas naturais e dos objectos construídos pelo homem;

• A experimentação de diversas tecnologias proporcionará ao aluno o domínio de materiais e

instrumentos adequados às suas necessidades;

• Sempre que se proporcionar, sugerem-se diálogos baseados na análise das características

formais, temáticas e estilísticas das diversas obras da cultura artística portuguesa. Neste âmbito

poder-se-á adoptar o estudo das obras do século XX, como o ponto de partida para se

estabelecer relações com manifestações similares de outras épocas e culturas.

Desenho

A realização de exercícios de desenho, explorando a capacidade expressiva e a adequada manipulação

dos suportes e instrumentos, terá em conta  a aplicação e a prática, de acordo com as seguintes vertentes:

• O desenho como uma atitude expressiva deixa perceber modos de ver, sentir e ser.

Será necessário haver uma aproximação à obra de arte, tanto através de meios audiovisuais

como de visitas a museus,  galerias de arte e núcleos históricos, familiarizando o aluno com os

processos estéticos e físicos que levaram à construção das obras. Dever-se-á experimentar,

comunicar sensações, emoções, interpretações através da utilização dos instrumentos e dos

meios que melhor se adequem à capacidade expressiva do aluno;

• O desenho como uma metodologia para a invenção de formas provenientes de pensamentos,

ideias e utopias. 

Devem ser utilizados, sobre diferentes suportes, materiais riscadores tais como o lápis, a esfero-

gráfica e a caneta, na realização de esboços, de registos rápidos, de guiões visuais e de outras

experimentações. Podem ser referidos como exemplos desta atitude os primeiros desenhos,

aqueles que correspondem ainda a especulações formais, utilizados pelos criadores (arquitectos,

designers, artistas plásticos) na procura de soluções para o que se deseje construir;

• O desenho como registo de observações. 

A apresentação de desenhos científicos e de registos de viagem orientarão pesquisas e

descrições gráficas, cromáticas e texturais, de lugares, formas ou temas em estudo;
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• O desenho como instrumento para a construção rigorosa de formas. 
A apresentação de projectos de arquitectura, de design e de engenharia, permitirá aos alunos a
aprendizagem da leitura de mapas, plantas, cortes, alçados e noções de ergonomia e antropome-
tria. Permitirá a utilização de instrumentos de rigor e a aplicação de algumas convenções como
o desenho cotado e as escalas;

• O desenho como sintetização de informação. 
A observação de organogramas, esquemas, gráficos, diagramas contribui para a estruturação
espacio-temporal de ideias.

Explorações plásticas bidimensionais 

Na realização plástica bidimensional o aluno deve experimentar diversas tecnologias: aguarela, guache,
têmpera, acrílico, mosaico, cerâmica (azulejaria), vitral, gravura e colagem.

O aluno deve proceder, mediante a orientação do professor, a análises formais e ao desenvolvimento
plástico adequado tendo como referência as obras de artistas de reconhecido mérito, como Nuno
Gonçalves, Grão-Vasco, Amadeo de Souza Cardoso, Almada Negreiros e Paula Rêgo, entre outros.

Explorações plásticas tridimensionais

Na realização plástica tridimensional o aluno deve experimentar diversos processos da escultura: talhe
directo, modelação e colagem.

As práticas da escultura podem ser desenvolvidas a partir de materiais naturais e sintéticos ou recupera-
dos. A experimentação das tecnologias deve estar articulada com meios e materiais disponíveis e especí-
ficos da região e com as suas indústrias, recorrendo a madeira, cerâmica, pedra, metais, vidro, plásticos,
entre outros.

O aluno deve proceder, mediante a orientação do professor, a análises formais e ao desenvolvimento
plástico adequado, tendo como referência as obras de artistas de reconhecido mérito como Machado de
Castro, Soares dos Reis, Jorge Vieira, Alberto Carneiro, Siza Vieira, entre outros.

Tecnologias da imagem

O aluno deve ter a possibilidade de experimentar meios expressivos, ligados aos diversos processos
tecnológicos – a fotografia, o cinema, o vídeo, o computador, entre outros – por si só ou integrados e
ser capaz de os utilizar de forma criativa e funcional.

A iniciação na linguagem digital permitirá experimentar o desenho assistido por computador e tratamento
de imagem na concretização gráfica.

O aluno deve proceder, mediante orientação do professor, a análises formais e críticas e ao desenvolvi-
mento de projectos, tendo como referência imagens, filmes ou produtos gráficos realizados através das
diversas tecnologias.
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CONTRIBUTO DA OFICINA DE EXPRESSÃO 
PLÁSTICA PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS 

ALUNOS DO ENSINO BÁSICO 
 (introdução)  
  

A Arte assume-se como uma componente integrante no 
desenvolvimento integral dos jovens. Nos três ciclos da educação básica, os 
alunos têm a oportunidade de contactar, de forma sistemática, com a 
Educação Artística como uma área curricular. A abordagem às artes visuais 
faz-se através da Expressão Plástica, da Educação Visual e tecnológica, que 
desempenham um papel essencial na concretização deste objectivo. 

A Arte como forma de apreender o Mundo permite desenvolver o 
pensamento crítico, criativo e sensitivo de modo a explorar e a transmitir 
novos valores, entender diferenças culturais e constituir-se como expressão 
de cada cultura. A relevância das Artes no sistema educativo centra-se no 
desenvolvimento de diversas dimensões do sujeito através da fruição-
comtenplação, produção-criacção e reflexão-interpretação. 

Neste contexto, as artes visuais, através da experiência estética e 
artística, propiciam a criação e a expressão, pela vivência e fruição deste 
património, contribuindo para o apuramento da sensibilidade e constituindo, 
igualmente uma área de reconhecida importância na formação pessoal em 
diversas dimensões – cognitiva, afectiva e comunicativa. Acredita-se que a 
educação em Artes Visuais, num processo contínuo ao longo da vida, tenha 
implicações no desenvolvimento estético-visual dos indivíduos, tornando-se 
condição necessária para alcançar um nível cultural mais elevado, prevenindo 
novas formas de iliteracia. 

De acordo com as competências gerais e especificas da disciplina de 
Educação Visual, mas com carácter mais livre e experimental esta oficina 
tem o objectivo de desenvolver a capacidade plástica- expressiva através 
da abordagem aprofundada de metodologias apenas afloradas  no currículo 
normal da Educação Visual. 

A prática continuada no conhecimento das matérias e suas 
potencialidades consolidarão a vertente criativa essencial em qualquer área 
do conhecimento ou opção vocacional futura.  

No desenvolvimento do programa não tem o objectivo de formar 
potenciais “artistas” mas sim o de desbloquear outros caminhos 
da comunicação visual, (e não somente o da linguagem oral e 
escrita) e abrir a todos os níveis de aptidão um conhecimento 
mais amplo do mundo dos meios expressivos e de si próprio.  
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COMPETÊNCIAS ESSÊNCIAS DA DISCIPLINA 
DE OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
 
1- Evidenciar aprendizagens significativas do conhecimento através de 

processos de experimentação na área da Expressão Plástica. 
2- Desenvolver estratégias de comunicação visual através da utilização de 

diferentes materiais e tecnologias. 
3- Adquirir e desenvolver capacidades nos domínios da expressão e 

comunicação plástica. 
4- Adquirir/ aprender técnicas de (des)construção e códigos de 

representação/ apresentação. 
5- Desenvolver a consciência e sentido estético. 
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ORGANIZAÇÂO DA OFICINA DE EXPRESSÃO 
PLÁSTICA 

 
Pelo o que atrás foi exposto, organiza-se a oficina de uma forma 

genérica, segundo três dimensões: 
 
� Dimensão sócio - afectiva: pretende-se o desenvolvimento de valores 

como o respeito por si próprio e pelos outros, numa perspectiva solidária 
na gestão dos trabalhos em grupo e sua aprendizagem colectiva. 

� Dimensão integradora: pretende-se articulação com outras áreas do 
conhecimento assim como a compreensão do papel que a área artística 
desempenha na vida social, cultural, económica, etc. ... 

� Dimensão estética: pretende-se o domínio da linguajem específica da 
arte, o desenvolvimento da sensibilidade estética, tanto ao nível 
experimental como ao nível da apreciação, e da fruição de forma a 
capacidade ao exercício do juízo crítico e à interiorização de formas da 
expressão estética.  
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DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 

Estando previsto o desenvolvimento da disciplina ao longo de três 
anos, pretende-se que ocorram uma progressiva aquisição de competências, 
ferramentas e linguagens específicas: 
 
7º ano: sensibilização e introdução à linguagem e códigos de comunicação 
 
8º ano: desenvolvimento da utilização dos instrumentos, materiais, suportes 
e conhecimento das técnicas. 
 
9º ano: aplicação e sistematização dos conhecimentos adquiridos durante 
todo o anterior processo, tendentes à concretização de um projecto de 
índole criativa/ expressiva e plástica, com transição à linguagem foto-digital 
e manipulação informática. 
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FUNDAMENTOS METEDOLÓGICOS DA DISCIPLINA 
  

Na oficina de expressão plástica os alunos deverão desenvolver uma 
serie de competências (pessoais, relacionais, cognitivas, técnicas) de forma 
a que possam expressar-se criativamente. No processo de aprendizagem, os 
alunos, desenvolverão continuamente e de uma forma integrada a capacidade 
de expressão/ comunicação. 

Esta oficina deverá ser orientada da seguinte maneira: 
� Vertente técnica: envolvendo técnicas de expressão que permitem 

desenvolver aspectos técnicos e criativos. 
� Vertente expressiva/ experimental: envolvendo exercícios de 

criatividade e resolução de problemas através da prática e adaptação de 
materiais, técnicas e materiais adequados.  
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PAPEL DO PROFESSOR NA OFICINA DE EXPRESSÃO 
PLÁSTICA 

 
O professor desta oficina deverá ser um profundo conhecedor desta 

área nos seus vários domínios: 
� No domínio dos conteúdos. 
� No domínio da apropriação das diferentes linguagens artísticas. 
� No domínio pedagógico.  
 

Sendo uma disciplina sujeita à vivência individual do grupo, cabe ao 
professor da oficina algumas tarefas: 
� Ajudar os alunos na participação nos trabalhos de grupo. 
� Ajudar os alunos a aprender e a descobrir a realidade visual envolvente. 
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A AVALIAÇÃO NA OFICINA DE EXPRESSÃO 
PLÁSTICA 

 
Os seres humanos crescem e amadurecem a velocidades diferentes e 

este pressuposto deverá estar sempre na oficina de expressão plástica.  
Alunos e professor precisam de reflectir sobre as experiências sobre 

as experiências da sala de aula tendo a oportunidade de avaliar a sua 
progressão. Envolver os alunos no processo de avaliação e também uma 
forma de co-responsabilização no desenvolvimento do trabalho. A avaliação 
deverá portanto assentar sobre o desenvolvimento, capacidades, no 
progresso alcançado, na realização de tarefas e no atingir de metas 
propostas.  

O objectivo desta oficina não é avaliar o talento dos jovens mas sim 
atender ao grau de envolvimento nas tarefas propostas, imaginação, 
criatividade e cooperação com o grupo. 
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DESENVOLVIMENTO/ CALENDARIZAÇÃO DO 
PROGRAMA 

  
 
 
Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

 * * * * * 
 * * * * * 
 * * *  
* * * 

NATAL 
*  

16 semanas x 90 minutos Mudança de turno/ 
disciplina 

 
 
Fevereiro Março Abril Maio Junho 

 * * * * 
 * * * * 
* * * * 
* * 

PÁSCOA 
* * 

16 semanas x 90 minutos 
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ÁREAS DE AVALIAÇÃO 
 

O professor, à medida que vai conhecendo a turma, torna-se capaz de 
identificar áreas de crescimento individual que muitas vezes ocorrem como 
resultado do trabalho desenvolvido sobre temas de interesse dos alunos. 
Com bastante frequência o aluno vai ganhando confiança, não só no 
relacionamento com os seus pares mas também dominando com mais à 
vontade materiais e técnica. Com estas condições, o aluno ganha ao 
encontrar então melhores resultados na sua progressão como um todo, 
socio-afectivo-criativo.  
As áreas de avaliação são enunciadas da seguinte forma: 
1. Trabalhar com os outros: capacidade de trabalhar com todos os 

elementos do grupo; capacidade de discordar e argumentar. 
2. Discussão das propostas de trabalho: capacidade de escuta; capacidade 

de crítica construtiva. 
3. Capacidade experimental (expressiva não condicionada- materiais- 

técnicas?): sensibilidade no envolvimento nos exercícios de expressão/ 
construção dos projectos propostos; responsabilização e participação/ 
envolvimento na produção dos objectos/ projectos; comprometimento 
com as tarefas distribuídas e aceites. 

A avaliação na Oficina de Expressão Plástica surge assim, no 3º ciclo 
com perfeita autonomia como disciplina curricular e caracteriza-se por um 
nítido pendor para a educação através do conhecimento, manipulação e 
expressão dos materiais e técnicas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação aplica-se na apreciação dum desenvolvimento expressivo e 
ocorre no fim de uma unidade de trabalho. Fundamenta-se na observação 
directa de comportamentos e atitudes. A criação de critérios torna-se 
inevitável uma vez que se opera através de um sistema de objectivos e 
metas a alcançar, aplicados a um conjunto de indivíduos diferentes. De 
acordo com a especificidade da disciplina os critérios deverão ser 
estabelecidos com a necessária flexibilidade e adaptação ao longo do ano 
(ano experimental). 

Pontos a ter em consideração na avaliação: 
� Assiduidade/ pontualidade. 
� Participação. 
� Integração das regras estabelecidas. 
� Capacidade de trabalhar em grupo. 
� Capacidade de realização autónoma. 
� Empenhamento. 
� Concentração no trabalho. 
� Criatividade. 
� Sentido social. 
� Capacidade de utilizar meios de expressão plástica. 
� Capacidade de comunicação. 
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RECURSOS ACONSELHÁVEIS AO FUNCINAMENTO 
DA OFICINA 

 
Diz-nos as experiência que o desenvolvimento desta actividade 

deverá ter lugar num local fixo, amplo e seguro cujo desenvolvimento dos 
projectos/ objectos, etc. necessitando meios adequados à sua preservação 
e segurança. 

Materiais: para o desenvolvimento desta oficina, os materiais básicos 
terão obrigatoriamente que se encontrar disponíveis caso contrário correr-
se-á o risco de não ser de todo exequível, por carências económicas que as 
famílias destes alunos têm vindo a manifestar. 

Os materiais disponíveis: 
� Papel (vários). 
� Cartão/ cartolina. 
� Marcadores. 
� Lápis de cor. 
� Lápis de cera. 
� Guaches/ tintas aquosas e/ou acrílicas. 
� Carvão/ borracha. 
� Esfuminhos. 
� Lixa. 
� “X- Actos”/ Tesouras. 
� Cola de madeira. 
� Arame/ barro. 
� Madeira 
� Etc. 

Para tal efeito deve existir uma verba atempadamente disponível, a 
cargo do professor responsável. 
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GESTÃO HORÁRIA ACONSELHADA 
 
Uma sessão de 90 minutos semanal durante o semestre para o 7º e 8º ano. 
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ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A OFICINA DE 
EXPRESSÃO PLÁSTICA 
3º ciclo do ensino básico – 7º ano 

 
Enunciamos seguidamente algumas sugestões metodológicas, 

respeitantes às Orientações Curriculares para o 7º ano. 
Pelo facto de não considerarmos estanques e finalizadas as 

apropriações e experiências realizadas sobre os vários domínios da 
expressão plástica, reservamos igualmente ao professor de oficina de 
expressão plástica a competência e liberdade de a gerir adequadamente, 
tendo em conta o grupo particular de alunos (níveis de desenvolvimento, 
motivações, experiências anteriores e expectativas) e o contexto em que 
decorre a disciplina. 
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CONTEÚDOS RELEVANTES/ UNIDADES 
 

I-Percepção e comunicação visual 
 

Expressão livre não condicionada 
Objectivos: 

• Despertar para os diferentes meios expressivos de 
representação. 

• Compreender e utilizar diferentes modos de dar forma 
baseados na observação das criações da natureza do homem. 

 
II-Percepção e comunicação visual 

 
Explorações plásticas bidimensionais 

Objectivos:  
• Desenvolver o gosto por diferentes áreas de exploração dos 

meios cromáticos e técnicos expressivos. 
 

III- Percepção e comunicação visual 
 

  Exploração plástica tridimensional 
Objectivos: 

• Desenvolver o gosto experimental por diversos processos de 
volumetria.  

 



Anexo 10. Critérios de avaliação de Oficina de Expressão Plástica 



Escola Secundária Gil Vicente 
 

Departamento - Expressões 
 

Grupo - Artes Visuais 
 

Disciplina - Oficinas de Expressão Plástica 
 

2011 / 2012 
 

Critérios de avaliação 
3º Ciclo 
7º ano 

Saberes e 
competências 

Domínio das aprendizagens/ 
/competências essenciais e específicas 
teóricas e práticas definidas nos 
objectivos programáticos 

50% 

Aprendizagens de carácter transversal 10% 

Criatividade e sentido crítico 20% 

Valores e atitudes 

Assiduidade e pontualidade 
Respeito 
Cordialidade e  
Responsabilidade nas relações 
interpessoais 
Cooperação  
Empenho 
Regularidade no trabalho desenvolvido 
Capacidade de integração no grupo 
 

20% 

 

Planificação 

Conteúdos 
7º ano: 
 
Sensibilização e 
introdução à 
linguagem e 
códigos de 
comunicação 
 

 
 
 

Ano 
 
 

Turma 
 

 
Aulas 

previstas 
 

Percepção  
e Comunicação Visual 
 
Exploração plástica 

1ºS 2ºS 

  

 
 

                                                                   Professor(a) da disciplina 
 
 

                                                                   -------------------------------------------------- 



Anexo 11. Horário da turma 7.º 6.ª 



ESCOLA GIL VICENTE

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Início Termo feira feira feira feira feira

08.10 08.55

08.55 09.40 FRANC 3.12

10.00 10.45

10.45 11.30

11.45 12.30 EMRC 3.12

12.30 13.15

13.30 14.15 FC 3.10

14.15 15.00 ING 3.10 MAT 3.10

15.15 16.00

16.00 16.45

17.05 17.50 L PORT 3.10 EF

17.50 18.35

TURNO:

3.10

3.10

EV
SEV 

2

S
a
la

ING 3.10

L PORT 3.10

ET / OEP

SET 

/ 

SEV

1

7º 6ª SALA:

FRANC 3.17

MAT 3.17

ANO LECTIVO DE 2011/2012
R

E
G

IM
E

  
  
D

IU
R

N
O

TEMPOS  LECTIVOS

S
a
la

S
a
la

S
a
la

S
a
la

Tarde

EA

TURMA:

Est. Acompanhado Eunice Paulo - M14

Ed. Física

Of. de Exp. Plástica Dora Iva Rita - D1
Joaquim Achando-ET4
Ana D`Além - EF5

Form. Cívica

Ed. Tecnológica

História

Ciências Naturais

Geografia

Ana Vitorino - P19
Gisela Alves-I10

Célia Mota - H5
Cândida Duarte - G6

Francês

3.17

CFQ (1) / 

C NAT 

(2)

GEOG

Ed. Visual
C. Físico-Químicas

Matemática Eunice Paulo - M14

Mª Manuela Ribeiro - FQ4
Rui Louro - D7

POL 

/ 

LB2

Eunice Paulo - M14D. Turma

L. Portuguesa
Inglês

Mª Inácia Pereira - FR2

Florbela Elias - B12

Eunice Paulo - M14

MAT 3.12

3.10L PORT

HIST

3.10

CFQ (2) / 

C NAT 

(1)

POL 

/ 

LB2

EF



Anexo 12. Relatórios da Professora Cooperante 




