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1 - Introdução 

 

O Projeto Curricular da Escola é um instrumento em contínua construção 

que consagra orientações em diferentes vertentes da vida da Escola, 

nomeadamente no que se refere à explicitação de compromissos entre os 

diferentes atores intervenientes no processo de ensino-aprendizagem. 

O Despacho Normativo n.º 5908/2017, de 5 de julho, define, como 

instrumentos do exercício das escolas, o Projeto Educativo, o Regulamento Interno, 

O Plano Anual de Atividades e o Plano Curricular de Turma. O Decreto-Lei n.º 

74/2004, de 26 de março, estabelece a criação do Projeto Curricular de Escola, 

onde são definidas as estratégias de desenvolvimento do Currículo Nacional, de 

forma a adequá-lo ao disposto no Projeto Educativo. 

O Projeto Curricular de Escola, no seguimento das linhas orientadoras e das 

metas traçadas no Projeto Educativo, é um documento de operacionalização do 

mesmo, adaptando o Currículo Nacional, à realidade da escola e do meio com o 

qual interage. 

As opções e prioridades educativas da escola assentam na dimensão 

organizacional e na cultura de cooperação, baseada na reflexão e na ação coletiva. 

O currículo é gerido de modo não determinista e o desenvolvimento 

curricular é entendido como um processo contínuo e dinâmico, entre a teoria e a 

prática, entre o currículo desejável e o currículo possível. Demonstra a necessidade 

de sobrepor à perspetiva centrada no ensino, uma outra, centrada na 

aprendizagem. Evidencia a importância da aprendizagem cooperativa e a 

construção de saberes, rentabilizando todo o tipo de conhecimentos. São 

privilegiados, por isso, os processos de interpretação, investigação, reflexão, 

colaboração e decisão, a vários níveis e dimensões de atuação. 

O PCE apresenta-se como uma referência para o Plano Curricular de 

Turma, elaborado para corresponder às especificidades da turma e que deverá 

permitir um nível de articulação – horizontal e vertical – que só as situações reais 

tornam possível concretizar, bem como o romper com a mera acumulação de 

conhecimentos, proporcionando uma visão interdisciplinar e integradora do saber.    
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No seguimento das linhas orientadoras e das metas traçadas no Projeto 

Educativo, o Projeto Curricular da Escola Básica do 1.º Ciclo do Centro Social 

Padres Redentoristas pretende orientar e vincular todos os membros da 

Comunidade Educativa numa finalidade comum “A (H)era da Globalização”, tema 

do nosso Projeto Educativo.  

Devemos ter presente que a globalização é um atributo substancial no 

processo de desenvolvimento da sociedade e influencia diretamente as práticas 

pedagógicas. A complexidade e a acelerada transformação que caracterizam essa 

sociedade conduzem, assim, à necessidade do desenvolvimento de competências 

diversas para o exercício da cidadania democrática, e, por isso, a escola tem um 

papel preponderante na construção de práticas de cidadania. 

A nossa missão primordial é assegurar a preparação dos alunos para as 

múltiplas exigências da sociedade contemporânea, com o intuito de construir uma 

escola mais democrática e participativa, proporcionando novos desafios culturais e 

educativos.  

Este Projeto pretende articular a vertente curricular, que deve ser encarada 

como um compromisso mútuo entre os diversos elementos da Comunidade 

Educativa, numa perspetiva global e com o propósito de promover a igualdade de 

oportunidades, com um ambiente favorável à assimilação de valores morais, 

sociais e culturais. 

Assim sendo, o Projeto Curricular de Escola irá ser desenvolvido, ao longo 

do Ano Letivo, no entanto, estamos certos de que este Projeto dificilmente se irá 

esgotar neste espaço de tempo. 

O documento agora apresentado é um plano curricular excecional, de 

acordo com as orientações para o Ano Letivo 2021/2022, que prevê dois cenários 

possíveis na sua organização: o Regime Presencial e o Regime Não Presencial, 

tendo em conta a evolução da situação epidemiológica causada pela doença 

Covid-19, ao longo do Ano Letivo.  
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2 - Metas a Atingir 

 

Na elaboração do Projeto Curricular de Escola, que se segue, estão 

definidas estratégias para articular a execução do Currículo Nacional com o 

contexto específico da Escola, de acordo com o disposto no Decreto-Lei, n.º 

55/2018 de 6 de julho, mantendo, no entanto, o disposto no Decreto-Lei n.º 6/2001 

de 18 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 209/2002 de 

17 de outubro. 

Sendo assim, a nossa Escola definiu as seguintes metas: 

- Cumprir a função socializadora da escola na procura de respostas 

ajustadas aos diferentes públicos que a frequentam, em permanente diálogo com a 

família. 

- Contribuir para que os alunos terminando o 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

adquiram as competências definidas no Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade 

Obrigatória (conhecimentos, capacidades, atitudes). 

Além das metas a atingir, a Escola definiu também os seguintes objetivos: 

a) Construir o quotidiano da escola num exercício permanente de direitos e 

deveres de cidadania para todos quantos nela convivem 

(alunos/professores/pessoal não docente/pais); 

b) Proporcionar aos alunos, o domínio de técnicas de informação, condição 

fundamental numa sociedade em rápida evolução, para uma formação ao longo da 

vida em especial com recurso às TIC. 

c) Proporcionar aos alunos atividades contextualizadas em função da sua 

experiência; 

d)  Assegurar que sejam equilibradamente inter-relacionados o saber e o 

saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do quotidiano. 

e)  Formar alunos progressivamente autónomos, participativos, responsáveis 

e com espírito crítico; 

f) Promover a articulação horizontal e vertical dos currículos disciplinares e 

a sua flexibilização. 

g) Investir em atividades integradoras que permitam articular os saberes das 

diferentes disciplinas. 

 h) Valorizar a utilização das novas tecnologias como recurso essencial no 

processo de aprendizagem. 
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3 - Matriz Curricular 

 

 O conjunto de áreas disciplinares e disciplinas a lecionar por ciclo e ano de 

escolaridade ou por ciclo de formação, bem como a carga horária prevista para 

cada um deles, servem de suporte ao desenvolvimento do currículo concretizado 

nos instrumentos de planeamento curricular, ao nível da escola e da turma. 

 O currículo é o conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes 

constantes nos documentos curriculares, designadamente nas “Aprendizagens 

Essenciais”, a partir dos quais as escolas definem as suas opções curriculares com 

vista à aquisição do conjunto de competências definidas no Perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória. 

 Os alunos do 1.º Ciclo seguem a Matriz Curricular proposta pelo Decreto-Lei 

n.º 55/2018, de 6 de julho. 
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A componente da Oferta Complementar, que integra a matriz curricular-

base, apresenta um documento curricular específico. Neste sentido, “Literacias: O 

Livro e o Mundo Digital” é a disciplina que a EB1 decidiu para a sua Oferta 

Complementar de escola para os 3.os e 4.os anos de escolaridade e Inglês para os 

1.os e 2.os anos. 

  O Projeto “Literacias: O Livro e o Mundo Digital” pretende inserir a criança no 

mundo da leitura funcional e lúdica, aliando o prazer de ler ao contacto com 

recursos digitais. Tem o intuito principal de promover a leitura de obras do Plano 

Nacional de Leitura, explorando através de diversas atividades e recursos, os 

diferentes livros propostos Este Projeto possibilita à criança uma leitura significativa 

no contexto escolar e além desse espaço, permitindo que a leitura ultrapasse os 

“muros” da escola e acompanhe o aluno durante a sua vida. A criação do gosto e 

do prazer pela leitura, manter-se-á sempre em paralelo com o uso do livro, como 

ferramenta imprescindível, e das tecnologias de informação e comunicação. 

 O Projeto de Inglês pretende que os alunos se familiarizem com a língua 

inglesa e que sejam capazes de ouvir instruções simples, compreender e 

responder através de gestos e palavras, de forma funcional e lúdica. 

 Pretende-se apresentar aos alunos recursos variados e apelativos através de 

uma aprendizagem da língua e de conteúdos com recurso a imagens, objetos e 

recursos audiovisuais. 

 Compete à Escola, uma gestão do currículo facilitador no que respeita às 

necessidades e desafios do contexto escolar, de forma a propiciar aprendizagens, 

paralelamente a uma educação de qualidade promotora do sucesso de todos os 

alunos. 

O tema do projeto apresenta as seguintes prioridades de ação: 

● A promoção de um ensino de qualidade, tendo em vista a formação 

integral, o desenvolvimento de competências e saberes; 

● A valorização da formação da Comunidade Educativa; 

● Identificar conteúdos adaptados às necessidades e interesses dos alunos, 

de acordo com o currículo em vigor e com o contexto da Instituição; 

● Promover atitudes e comportamentos facilitadores de integração dos 

alunos na escola, na família e no meio social onde se inserem; 

● Proporcionar acontecimentos e atividades para formar para a cidadania; 
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● Promover nos alunos, a capacidade de responsabilidade e consciência da 

sua aprendizagem e educação. 
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4 - Estratégias Previstas/ Proposta de Intervenção 

 

 As estratégias que pretendemos concretizar estão em consonância com o 

Plano Anual de Atividades de forma a conseguir uma melhor eficácia na ação 

educativa: 

● Desenvolvimento de atividades envolvendo toda a Comunidade Educativa 

promotoras de um trabalho de equipa, proporcionando um desenvolvimento 

construtivo entre todos; 

● Desenvolvimento da formação pessoal e social para a prática de valores. 

 No que respeita ao domínio das aprendizagens/competências dos alunos, as 

propostas são as seguintes: 

a) Continuar a promover e incentivar nos alunos o gosto pela leitura; 

b) Dinamizar a biblioteca escolar; 

c) Envolver os pais em atividades de aprendizagem em casa; 

d) Envolver os pais em atividades no espaço escolar; 

e) Sensibilizar a diversidade linguística e cultural; 

f)  Privilegiar as aprendizagens funcionais, significativas e contextualizadas; 

g) Promover a autonomia dos alunos; 

h) Promover a utilização das tecnologias de informação e comunicação; 

i) Promover a comunicação entre escola e família; 

j) Dinamizar a correspondência interescolar; 

k)   Respeitar direitos e deveres, numa perspetiva de participação 

democrática na vida da escola; 

l)   Fomentar uma relação positiva com a aprendizagem da língua inglesa; 

m)   Dialogar como ser livre, autónomo e solidário numa perspetiva 

multicultural; 

n)   Exprimir-se e comunicar através de linguagens múltiplas como meio de 

relação e compreensão do mundo; 

o)   Ser curioso e ter pensamento crítico; 

p) Reconhecer-se como elemento interventivo na proteção do ambiente; 

q) Desenvolver espírito de independência e autonomia em relação às 

atividades propostas; 

r) Aplicar conhecimentos em problemas do quotidiano; 

s) Utilizar tecnologias de comunicação no desenvolvimento dos trabalhos; 
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t) Cooperar com os outros e trabalhar em grupo; 

u) Desenvolver hábitos de vida saudável, através da prática de atividade 

física; 

v) Relacionar saberes do quotidiano com as aprendizagens escolares; 

w) Relacionar o saber, o saber ser e o saber fazer; 

x) Desenvolver o ensino das ciências experimentais, no reconhecimento e 

compreensão dos fenómenos naturais. 

No que se refere ao domínio da prática pedagógica, delinearam-se as 

seguintes ações: 

a) Promover reuniões de trabalho entre docentes, para a partilha de 

experiências e trocas de materiais; 

b) Observar práticas pedagógicas inovadoras; 

c) Fomentar laços de cooperação e de trabalho em equipa entre os 

docentes dos vários níveis de ensino, instituindo espaços de troca de experiência e 

saberes. 
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5 - PLANO 21I23 ESCOLA+, Plano de Recuperação de Aprendizagens 
 

 

PLANO 21I23 ESCOLA+, Plano de Recuperação de Aprendizagens 
 
 

 
Introdução 

 

O Plano 21/23 Escola + apresenta um conjunto de medidas com vista a 

recuperação das aprendizagens dos alunos, que se enquadram nas políticas 

educativas ao nível do reforço da autonomia das escolas e das estratégias 

educativas diferenciadas visando a promoção do sucesso escolar e o combate às 

desigualdades. 

 No final do ano escolar 2019/2020, atendendo à incerteza da evolução da 

Pandemia e tendo em conta as consequências do primeiro confinamento nas 

aprendizagens e no bem estar dos alunos, foi aprovada pelo Governo a Resolução 

Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, que estabeleceu medidas 

excecionais e temporárias de organização e funcionamento dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, incluindo escolas 

profissionais, no ano letivo 2020/2021, respeitantes aos regimes do processo de 

ensino e aprendizagem, à gestão do currículo, aos deveres dos alunos e ao reforço 

das condições conducentes à recuperação das aprendizagens, tendo sido ainda 

identificadas medidas excecionais de promoção e acompanhamento das 

aprendizagens. 

 A referida resolução veio definir, como regimes do processo de ensino e 

aprendizagem, os regimes presencial, misto e não presencial, constituindo o 

primeiro o regime regra. Tal opção assentou no reconhecimento unânime de que o 

regime presencial é o mais vantajoso para os para os alunos, ao nível dos 

resultados da aprendizagem, na garantia de uma maior inclusão, no 

desenvolvimento de outras competências, designadamente socioemocionais, e 

enquanto fator de proteção social. 

 Embora o regime presencial tenha coexistido, com êxito, com a segunda 

vaga da pandemia da doença COVID-19, a terceira vaga assumiu proporções que 

exigiram a definição de medidas mais restritivas por parte do Governo, como a 
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suspensão das atividades educativas e letivas entre os dias 22 de janeiro e 5 de 

fevereiro de 2021, e a retoma dessas atividades em regime não presencial, a partir 

do dia 8 de fevereiro de 2021, determinadas respetivamente nos termos do artigo 

31.º-A do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, aditado pelo Decreto n.º 3-

C/2021, de 22 de janeiro, e do artigo 3.º do Decreto n.º 3-D/2021, de 29 de 

janeiro, todos revogados, entretanto, pelo Decreto n.º 4/2021, de 13 de março. 

 Os sistemas educativos foram dos mais afetados pela pandemia a nível 

global. A resposta do sistema educativo português, perante os dois períodos de 

suspensão das atividades letivas e não letivas, em regime presencial, foi célere, 

tendo o Governo assumido a responsabilidade de garantir instrumentos de 

mitigação das desigualdades, bem como de apoio às escolas para a 

operacionalização destes instrumentos, dos quais se destacam os seguintes: 

 

a) A criação de uma rede de escolas de acolhimento para filhos ou outros 

dependentes a cargo de trabalhadores de serviços essenciais (que chegou a contar 

com 1.500 escolas, no 2.º confinamento); 

b) A disponibilização gratuita de refeições para os alunos beneficiários de 

ação social escolar dos escalões A e B (que superou as 45 mil refeições diárias, 

também no 2.º confinamento); 

c) A produção de instrumentos de apoio às escolas no âmbito do 

planeamento do ensino remoto, dos procedimentos de cibersegurança, das 

parcerias para garantir o apoio terapêutico, psicológico e social dos alunos mais 

vulneráveis; 

d) A disponibilização de recursos educativos digitais; 

e) A formação na área das tecnologias e do ensino a distância; 

f) A criação e disponibilização do #EstudoEmCasa; 

g) A disponibilização de equipamentos e conectividade a alunos e 

professores; 

h) A criação de procedimentos de segurança para o funcionamento das 

escolas em regime presencial, em articulação com as autoridades de saúde. 
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Apoios esses que foram reforçados no presente ano letivo, e dos quais 

se destacam, entre muitos outros: 

  

a) A continuidade da disponibilização de máscaras e outros equipamentos 

de proteção individual; 

b) As orientações conjuntas das áreas governativas da educação e da 

saúde para a preparação da reabertura das escolas; 

c) As orientações para a organização de regimes de funcionamento misto 

e não presencial a serem adotados em caso de necessidade; 

d) A identificação de grupos de alunos para quem o regime presencial seria 

a regra, mesmo quando o regime transitasse para o não presencial; 

e) As orientações para a recuperação e consolidação das aprendizagens; 

f) A continuidade da disponibilização de recursos educativos digitais e da 

produção do #EstudoEmCasa, alargado ao Ensino Secundário;  

g) A aceleração das iniciativas previstas no âmbito da Escola Digital; 

h) O reforço do crédito horário das escolas, o alargamento do Apoio Tutorial 

Específico a mais alunos, e a atribuição de crédito horário adicional destinado 

exclusivamente à EMAEI, para o exercício das suas funções; 

i) A contratação de técnicos especializados para a execução, com caráter 

excecional e temporário, de Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Comunitário; 

j) A reorganização do calendário escolar; 

k) O desenvolvimento de um estudo diagnóstico amostral, incidindo sobre 

literacias de informação, matemática e científica; 

l) O reforço do número de assistentes operacionais; 

m) A possibilidade de aplicação de medidas de apoio educativas aos alunos 

que, por serem considerados doentes de risco, não podem assistir às aulas 

presenciais em contexto de turma. 

n) A disponibilização de cerca 450 mil equipamentos informáticos e de 

conectividade a alunos e professores. 
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O segundo período de confinamento, que decorreu entre janeiro e abril de 

2021, beneficiou dos efeitos das medidas elencadas. As escolas estavam muito 

mais preparadas e organizadas, numa resposta que resultou da experiência, 

formação e recursos acumulados desde março de 2020. 

Não obstante o esforço extraordinário empreendido por todos os docentes, e 

as inúmeras parcerias e apoios disponibilizados ao longo deste ano (em particular 

pelos municípios, pelas ONG e por várias instituições da sociedade civil), é 

inquestionável a necessidade de investir na recuperação de aprendizagens e no 

desenvolvimento psicopedagógico e motor das crianças e jovens. 

Os resultados do Estudo Diagnóstico Amostral, desenvolvido pelo Instituto 

de Avaliação Educativa, I.P. (IAVE), apontam nesse sentido, corroborando a 

perceção de escolas e professores e permitindo identificar áreas que, a uma escala 

nacional, são merecedoras de uma intervenção mais dedicada. 

O trabalho intenso das escolas, apoiado por estes meios e medidas, para a 

recuperação de aprendizagem e acompanhamento dos alunos em contextos mais 

vulneráveis não se inicia agora. Importa continuá-lo e reforçá-lo em meios e 

intencionalidade. 

Com vista à recuperação das aprendizagens, e procurando garantir que 

ninguém fica para trás, o Governo concebeu um Plano de Recuperação de 

Aprendizagens. Para construir este Plano, o Governo promoveu um conjunto 

alargado de auscultações a alunos, professores, diretores, peritos, ONG, e 

representantes dos vários setores da educação. Foi também criado um Grupo de 

Trabalho, com especialistas com perfis diferenciados, com a missão de apresentar 

sugestões e recomendações ao Governo a partir de um olhar cruzado entre 

diferentes áreas. 

A importância de confiar nas escolas e nos seus profissionais foi consensual, 

apostando-se na autonomia como ingrediente principal, com um olhar dedicado aos 

anos iniciais e às transições entre ciclos, ao terceiro ano de escolaridade, a 

abordagens integradoras do contexto em que a escola está e no qual os alunos 

crescem e ao papel fundamental do bem-estar para que a aprendizagem se 

desenvolva. Foi também clara a noção partilhada de que um mero aumento de 

horas de aulas ou de semanas de trabalho não seria uma medida a desenvolver, 

devendo sim apostar-se na qualidade e diversificação das medidas. 
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O conjunto de medidas do Plano 21|23 Escola+ tem por base as políticas 

educativas com eficácia demonstrada ao nível do reforço da autonomia das escolas 

e das estratégias educativas diferenciadas dirigidas à promoção do sucesso 

escolar e, sobretudo, ao combate às desigualdades. 

Trata-se, assim, de um Plano abrangente que permitirá, a curto, médio e longo 

prazo, a implementação de um conjunto de medidas que possibilitem uma 

intervenção junto dos alunos ao nível da recuperação das aprendizagens, da 

socialização e do seu bem-estar físico e mental, incidindo sobre aspetos 

curriculares, organização escolar, recursos de apoio e dimensões comunitárias, 

assente numa escola que integra e articula princípios educativos, curriculares, 

pedagógicos, que convergem para a aprendizagem e para o bem-estar 

socioemocional. 

 

Objetivos estratégicos e estrutura do Plano 21|23 Escola+ 

 

Os objetivos estratégicos do Plano 21|23 Escola+ são: 

 

i) A recuperação das competências mais afetadas; 

ii) A diversificação das estratégias de ensino; 

iii) O investimento no bem-estar social e emocional; 

iv) A confiança no sistema educativo; 

v) O envolvimento de toda a comunidade educativa; 

vi) A capacitação, através do reforço de recursos e meios; 

vii) A monitorização, através da avaliação do impacto e eficiência das 

medidas. 

 

O Plano 21|23 Escola+ estrutura-se em três eixos de atuação, que agregam 

diferentes domínios de atuação, desenvolvendo-se em ações específicas. Estes 

eixos identificam medidas educativas, curriculares e organizativos (Eixo1), os meios 

e recursos para as executar (Eixo 2) e as iniciativas de monitorização e avaliação de 

eficácia e eficiência dessas medidas (Eixo 3). 
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Eixo 1: ensinar e aprender – medidas para que as escolas disponham de 

meios pedagógicos para um desenvolvimento curricular mais flexível, centrando-se 

no apoio aos alunos, sobretudo nos anos de escolaridade mais afetados pela 

pandemia. 

 

 + Leitura e Escrita (As competências da leitura foram particularmente 

afetadas pela pandemia, conforme revelou o Estudo do IAVE. A leitura permite 

acesso a todas as aprendizagens. A escrita assume também um papel 

fundamental, conforme destacaram os vários auscultados.) 

 

o Fomento da leitura orientada em sala de aula, com produção e 

disponibilização de materiais de apoio; 

o Acesso livre a ferramentas digitais para aferição da competência leitora e 

materiais didáticos; 

o Produção e disponibilização de recursos para a organização de oficinas de 

escrita; 

o Reforço do orçamento das bibliotecas escolares. 

 

 

 + Autonomia Curricular (Generalização das práticas previstas no âmbito 

da autonomia dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas, centrando 

a decisão na escola e nos professores.) 

o Possibilidade de organização do desenvolvimento das Aprendizagens 

Essenciais por ciclo de estudos, potenciando formas de articulação entre domínios 

e temas; 

o Produção de roteiros de apoio a uma ação orientada para os anos de início 

de ciclo, com particular atenção para o 1.º ano e também para o 3.º ano de 

escolaridade; 

o Incremento da gestão flexível de turmas; Produção de instrumentos 

práticos com sugestões de funcionamento das turmas, garantindo a sua 

heterogeneidade inerente; 
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o Produção de documentos específicos com vista ao alargamento da 

constituição de Equipas Educativas, que se materializa na constituição de conjuntos 

fixos de docentes para um conjunto partilhado de turmas, maximizando a 

possibilidade de um mesmo professor assegurar, na mesma turma, mais do que 

uma disciplina, com conselhos de turma mais pequenos; 

o Instrumentos de apoio à implementação da medida que permite que um 

aluno que reprove numa ou mais disciplinas, mas transite de ano, possa 

frequentar aulas dessa(s) disciplina(s), do ano anterior;  

o Todas as escolas poderão optar por promover um trabalho interdisciplinar, 

de aprendizagem a partir de problemas transversais, agregando componentes 

diversas do currículo, possibilidade até agora restrita aos Planos de Inovação; 

o Inclusão, no Despacho do Calendário Escolar da possibilidade de 

organização semestral, dentro do mesmo município. 

 

 + Recursos Educativos (Porque não basta confiar nas escolas e reforçar 

a sua autonomia, para garantir o êxito deste Plano, é fundamental dar mais 

recursos educativos às escolas para alicerçar respostas.) 

o Assumida a centralidade da ação precoce e dos anos de transição, 

recomenda-se às equipas de gestão das escolas a afetação dos recursos 

adicionais ao apoio ao 1.º ciclo (com especial atenção para o 3.º ano) e aos anos 

de transição de ciclo; 

o #EstudoEmCasa Apoia – Depois do sucesso do #EstudoEmCasa, será 

desenvolvida uma plataforma de acesso livre com ferramentas de apoio para que 

os alunos possam ver as suas dúvidas respondidas, bem como instrumentos de 

apoio aos métodos de estudo autónomo, explicações sobre temas, fóruns e 

webinars. Os cerca de três mil blocos temáticos, produzidos ao longo destes dois 

anos, manter-se-ão disponíveis como repositório; 

o Constituição de uma Biblioteca Digital de Recursos Educativos (onde se 

colijam os recursos disponibilizados ao longo deste período no site do Apoio às 

Escolas, e ainda novos recursos que serão produzidos); 

o Recuperar com Matemática – produção de materiais didáticos, no domínio 

da formação de professores de Matemática; 
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o Recuperar Experimentando - Alargamento da Rede de Clubes de Ciência 

Viva na Escola a todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas; 

o Recuperar com Artes e Humanidades - Desenvolvimento de um repertório 

de iniciativas, sob coordenação do Plano Nacional das Artes, integrando recursos 

específicos para recuperação e integração curricular; o Recuperar Incluindo - Plano 

integrado de formação para as escolas, com vista a apoiar a ação e construção de 

instrumentos de atuação na escola inclusiva; 

o Recuperar com o Digital - Instalação de Laboratórios de Educação Digital 

nos estabelecimentos de ensino básico e secundário; 

o Criar valor com o Profissional - Criação de Centros de Especialização 

Tecnológica associados a uma nova geração de cursos profissionais; 

o Voz dos Alunos - Produção de materiais de apoio ao desenvolvimento de 

processos de participação efetiva dos estudantes na vida da turma e da escola; 

o O Orçamento Participativo das Escolas será temático nos próximos 2 

anos – direcionado para a inclusão, desafiando os estudantes a apresentar 

dirigidas sobretudo aos mais afetados pela pandemia. 

 

 + Família (Criar instrumentos para a construção de um envolvimento 

parental mais eficaz, fomentando cooperação e capacitando as famílias.) 

o Famílias mais perto - Desenvolvimento de recursos formativos e de apoio 

para professores e diretores de turma para divulgação junto das famílias, de forma 

a fomentar o trabalho cooperativo em prol dos alunos. 

o Voltar a estudar – Com vista a elevar as qualificações dos encarregados 

de educação, será desenvolvido o QUALIFICA-MAPEE (Movimento Associativo dos 

Pais e Encarregados de Educação), elaborando-se protocolos de cooperação entre 

Centros Qualifica e Associações de Pais e Encarregados de Educação. 

 

 + Avaliação e Diagnóstico (Porque os alunos se encontram em estádios 

diferenciados de desenvolvimento, é competência das escolas diagnosticar e aferir 

regularmente esses desempenhos, com vista à adequação das estratégias. Para tal 

é importante que disponham de instrumentos calibrados para o diagnóstico e 

avaliação.) 
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o Banco de instrumentos com vista a apoiar as escolas a diagnosticar 

dificuldades mais cedo, disponibilizados pelo Instituto de Avaliação Educativa, I.P. 

(IAVE); 

o Continuidade do Projeto MAIA - Monitorização, Acompanhamento e 

Investigação em Avaliação Pedagógica. 

 

 + Inclusão e Bem-Estar 

o Prorrogação do alargamento do apoio tutorial específico ao Ensino 

Secundário, tendo como beneficiários os alunos do Básico e do Secundário que 

não transitaram no ano letivo anterior; 

o Formação às escolas para promoção de competências sociais e 

emocionais, assente em metodologias e ações concretas; 

o Alargamento dos Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Comunitário, a toda a rede escolar pública; 

o Reforço adicional do crédito horário para as Equipas Multidisciplinares de 

Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); 

o Produção de materiais de apoio à diversificação de estratégias 

pedagógicas para os alunos migrantes, privilegiando o reforço da imersão para 

aprendizagem do português; 

o Conjunto de iniciativas e recursos para a promoção da criação artística e 

fruição estética e cultural (“O quarto período”); 

o Desporto Escolar – Comunidades – iniciar programas para o envolvimento 

de alunos, encarregados de educação e professores em atividades desportivas, 

conjuntas; 

o Desporto Escolar Sobre Rodas – Aquisição de bicicletas e capacetes para 

projetos no âmbito do Desporto Escolar. 

 

 + Território (Medidas para apoiar os municípios e outros agentes locais 

no desenvolvimento de ferramentas de inclusão e de promoção de melhores 

aprendizagens com e através da comunidade) 

o Evolução para a fase 4 do Programa TEIP (Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária), para responder às especificidades das escolas com 

elevado número de alunos migrantes; 



     Projeto Curricular da E.B. do 1.º Ciclo do Centro Social Padres Redentoristas 

Ano Letivo 2021/2022 

 
20 

o Bonificação do apoio ao movimento associativo e desportivo, em sede de 

candidatura, em função da apresentação projetos específicos de motivação e 

acompanhamento do percurso escolar de alunos com maiores dificuldades na 

escola ou em risco de exclusão. 

 

 Eixo 2: Apoiar as Comunidades Educativas – capacitar as escolas com 

recursos e meios para o desenvolvimento de medidas que permitam reforçar a 

capacidade de resposta, numa ação dirigida para a melhoria das aprendizagens, 

para a inclusão e para o envolvimento comunitário. 

 

 + Equipas Qualificadas 

o Reforço de docentes; 

o Reforço do crédito horário; 

o Alargamento das tutorias; 

o Alargamento dos Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Comunitário, a toda a rede escolar pública; 

o Reforço adicional do crédito horário para as Equipas Multidisciplinares de 

Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); 

o Abertura de 50 novas salas da educação pré-escolar, nos territórios onde 

não haja oferta suficiente para garantir o acesso mais generalizado a partir dos 3 

anos. 

 

 + Formação 

o Incremento da formação para pessoal docente e não docente nas áreas 

críticas para o acompanhamento dos alunos no contexto da recuperação pós-

pandemia. 

  

 + Ensino Profissional (O ensino profissional tem-se revelado um dos 

principais instrumentos para a inclusão de todos os alunos. É provavelmente um 

dos mais profícuos meios para que a educação e desenvolvimento económico 

cooperem. Importa continuar a aprofundar esta rede.) 

o Instalação de Centros de Especialização Tecnológica para a 

modernização do Ensino Profissional, em áreas de elevada intensidade tecnológica 
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e com potencial para induzir uma economia de alto valor acrescentado; 

o Disponibilização de recursos para melhorar os processos de orientação 

vocacional dos alunos. 

 

 + Digital (A capacitação em literacia digital, de informação e dos media 

constitui-se como objetivo deste Plano. Para tal serão mobilizados meios, 

ampliando-se o processo já iniciado em 2020.) 

o Criação de uma Biblioteca Digital, que permitirá o acesso generalizado a 

livros, complementando o acervo das bibliotecas escolares; 

o Continuidade da disponibilização de equipamentos digitais e kits de 

conectividade; 

o Reforço da qualidade da internet nas escolas; 

o Reforço dos equipamentos tecnológicos de apoio ao processo de ensino- 

aprendizagem; 

o Formação e capacitação digital dos professores e pessoal não docente. 

 

Eixo 3: conhecer e avaliar – desenvolvimento de indicadores e 

instrumentos destinados à monitorização do Plano, promovendo a divulgação de 

estudos de eficiência, a partilha de práticas e a reavaliação das medidas adotadas. 

Só assim é possível aliar ao desenvolvimento de medidas, uma gestão racional de 

meios. 

 

 + Dados (Produção de metas e divulgação regular de dados de 

execução); 

 

 + Informação (Serão produzidas evidências e formas de divulgação de 

boas práticas). 
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6 - Atividades Complementares 

 

 6.1 – AEC´S 

 

A Instituição coloca ao dispor Atividades de Enriquecimento Curricular, tais 

como: 

a) Ensino do Inglês; 

b) Música e Drama; 

c) Acrobática; 

d) Formação Religiosa e Católica/Catequese; 

e) Laboratório da Escrita (Terapeuta da Fala); 

f) Ativa-A-Mente (Psicóloga); 

g) Reforço de Aprendizagem. 

 

 

6.2 – Visitas de Estudo 

 

A visita de estudo é uma atividade decorrente do Projeto Educativo da EB1 e 

enquadrada no âmbito do desenvolvimento do Projeto Curricular de Escola e do 

Projeto Curricular de Turma. É uma atividade curricular planeada que serve o 

objetivo de desenvolver e complementar os conteúdos programáticos das várias 

áreas curriculares, assumindo assim um carácter facultativo. 

As visitas de estudo devem ser organizadas e constarem no Plano Anual de 

Atividades e no Projeto Curricular de Turma. 

No entanto, face à situação pandémica da Covid-19, no nosso país, ficou 

decidido, em Conselho de Docentes que não se planificarão atividades, que 

impliquem a saída da Instituição, estando apenas planificada uma visita de estudo 

final de ano letivo. 

 

6.3 – Plano Nacional de Leitura 

 

É um projeto nacional que pretende apoiar e fomentar a leitura em diferentes 

suportes, o desenvolvimento articulado de uma cultura científica, literária e artística 

e o acesso ao saber e cultura com recurso às tecnologias de informação e 

comunicação. 
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As obras a analisar encontram-se especificadas no Plano Anual de 

Atividades da Biblioteca Escolar e no Projeto Curricular de Turma. Todas as 

atividades a desenvolver estão integradas na Oferta Complementar da EB1 para 

este Ano Letivo. 

 

6.4 – Biblioteca Escolar 

 

A Biblioteca Escolar propõe-se acompanhar as transformações do século 

XXI, assumindo um trabalho interventivo e atuante na formação para as literacias e 

para a construção do conhecimento. Deste modo, integra objetivos e práticas que 

se adaptam à mudança, à ligação ao currículo e ao sucesso educativo. 

Este espaço funciona como núcleo dinamizador da vida escolar, no âmbito 

da informação, educação, cultura e lazer, desenvolvendo competências ao nível da 

leitura e escrita, literacia de informação, autonomia e trabalho colaborativo. 

 

6.5 – EMAEI 

 

A atividade da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI) do Centro Social Padres Redentoristas de Castelo Branco tem por base o 

DL54/2018 de 6 de julho, atualizado pela lei 116/2019 de 13 de setembro. 

A EMAEI assume-se como recurso organizacional específico de apoio à 

aprendizagem e à inclusão, que visa responder à diversidade das necessidades e 

potencialidades de todos e cada um dos alunos, através da participação nos 

processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa. 

A ação da equipa tem em vista uma leitura alargada, integrada e participada 

de todos os elementos envolvidos no processo educativo. 

Os elementos permanentes da EMAEI são: 

a) Diretora Pedagógica do 1.º ciclo; 

b) Docente que coadjuva a Diretora Pedagógica (caso esta não possa estar 

presente); 

c)  Coordenadora Pedagógica do Pré-Escolar (Sede e Raposinho); 

d) Docente do grupo de Educação Especial; 

e) Docente de Apoio Pedagógico; 

f) Psicóloga; 

g) Terapeuta da fala. 
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Os elementos variáveis são:     

a) Professor Titular e/ou Educador de Infância; 

b) Outros Professores/Educadores do Aluno; 

c) Outros Técnicos que intervenham com o Aluno; 

d) Encarregado(a) de Educação do(a) Aluno(a). 

Compete a esta equipa o seguinte: 

1. Sensibilizar a Comunidade Educativa para a Educação Inclusiva. 

2. Propor medidas de suporte à aprendizagem, a mobilizar, em cada caso 

identificado. 

3. Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à 

aprendizagem. 

4. Prestar aconselhamento aos Professores/Educadores na implementação 

de práticas pedagógicas inclusivas. 

5. Elaborar Relatório Técnico-Pedagógico (RTP), previsto no artigo 21.º e, 

se aplicável, Programa Educativo Individual (PEI) previsto no artigo 24.º.  

6. Solicitar, sempre que considerar necessário, mais informações ou 

documentos junto do responsável pela referenciação. 

7. Analisar a informação processual, recolhida pelos elementos 

permanentes e variáveis, com vista à proposta conjunta das necessidades de 

suporte à aprendizagem. 

8. Proceder ao registo de todos os processos identificados e analisados, 

criando uma base de dados com os processos individuais, onde deverá constar a 

informação pertinente e a intervenção subsequente.  

Cabe à Coordenadora da EMAEI: 

a) Identificar os Elementos Variáveis referidos no ponto 2 do artigo 2.º; 

b) Convocar os membros da equipa para as reuniões cumprindo os 

procedimentos previstos no regimento interno e na legislação em vigor; 

c) Dirigir os trabalhos, nomeadamente, calendarização, planificação, 

orientação das reuniões e distribuir tarefas pelos elementos da equipa; 

d) Definir procedimentos de monitorização e organização do dossier 

técnico-pedagógico da EMAEI; 

e) Tomar e dar conhecimento aos demais elementos da EMAEI de toda a 

documentação, legislação e correspondência destinada à equipa; 
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f) Apresentar aos Diretores Pedagógicos relatório de autoavaliação da 

EMAEI; 

g) Adotar os procedimentos necessários, de modo a garantir a participação 

dos Pais e/ou Encarregados de Educação no processo; 

h) Representar a EMAEI em reuniões para as quais seja convocado. 

Todos os alunos que frequentam o Centro Social Padres Redentoristas de 

Castelo Branco, nas valências de Pré-Escolar nas salas de 3, 4 e 5 anos 

(Infantários Sede e Raposinho) e EB1.  

O processo de identificação da necessidade de medidas de suporte à 

aprendizagem, através do encaminhamento para a EMAEI, obedece a critérios 

previamente definidos: 

a) Apresentação do documento de sinalização, por iniciativa dos Pais e/ou 

Encarregados de Educação, dos Professores/Educadores ou de outros 

Técnicos/Serviços que intervêm com o(a) Aluno(a); 

b) O documento de referenciação deverá ser devidamente preenchido, 

explicando de forma fundamentada as barreiras existentes e as razões que levam à 

necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, acompanhadas 

de toda a documentação considerada relevante; 

c) O documento de sinalização é dado a conhecer ao Diretor que decide a 

necessidade, ou não, de avaliação pela EMAEI.  

d) A Diretora dá conhecimento da sinalização e tomada de decisão à EMAEI, 

a qual, sempre que julgue necessário, deverá intervir na tomada de decisão.  

e) O documento com a tomada de decisão é dado a conhecer ao Professor 

Titular/Educador. 

f) O documento é entregue ao Encarregado de Educação que toma 

conhecimento da necessidade, ou não, do seu educando ser acompanhado pela 

EMAEI.  

g) O(A) Encarregado(a) de educação, caso a tomada de decisão seja que o 

aluno deva ser avaliado, deverá autorizar a mesma. 

Para a avaliação especializada, o Coordenador de EMAEI, nomeará os 

elementos permanentes e variáveis a envolver no processo e o que daí resulte 

ficará registado em impresso próprio. 
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Cabe à EMAEI, após a identificação da necessidade de medidas de suporte 

à aprendizagem e tendo em conta os critérios de prioridade caso a caso, definir o 

tipo de acompanhamento, contextos de implementação, frequência e duração das 

sessões.  

A deliberação da EMAEI é tomada por consenso. Não havendo 

concordância consensual, a decisão passa a ser tomada por maioria absoluta.  

Caso haja necessidade de uma nova sinalização, esta poderá ser feita, 

desde que surjam alterações significativas ao processo de ensino/aprendizagem, 

ou familiares, que o justifiquem e estejam devidamente fundamentadas. 

  Caso a deliberação implique a aplicação exclusiva de medidas universais, o 

processo é homologado pelo diretor(a) e devolvido ao Educador de 

infância/Professor Titular para aplicação e comunicação aos Pais/Encarregados de 

Educação.  

A EMAEI preenche em conjunto com o Professor Titular/Educador o 

Desenho Universal de Aprendizagens (DUA) onde definem, em conjunto, as 

acomodações que deverão ser feitas em sala de aula.  

Caso a deliberação implique a aplicação de medidas seletivas e/ou 

adicionais, o Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e o Programa Educativo 

Individual (PEI), deverão ser homologados pelo(a) Diretor(a) e aprovados pelos 

Pais/Encarregados de Educação, em reunião com a EMAEI. 

O RTP e o PEI para além da homologação pelo(a) Diretor(a) terá de ser 

dado a conhecer em Conselho de Docentes. 

Para efeitos de acompanhamento e monitorização das medidas 

implementadas será entregue ao Professor Titular/Educador de Infância um 

documento próprio, tendo em conta os momentos de avaliação de cada valência. 

O documento de monitorização e avaliação das medidas é preenchido pelo 

Professor Titular/Educador de Infância e deverá ser devolvido ao Coordenador da 

EMAEI.  

Há que realçar que todas as Técnicas da EMAEI deverão acompanhar o 

aluno que têm agendado para o dia em que há uma saída, visita de estudo ou 

atividade prevista no Plano Anual de Atividades ou no Projeto Educativo, não 

sendo estas horas de apoio repostas. 
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As técnicas da EMAEI não poderão acompanhar alunos após o horário 

letivo, de modo a não interferirem com o horário de lanche do refeitório, nem com 

as restantes atividades. 

7 - Inovação 

 

A Escola, enquanto elemento ativo e dinamizador de todo o processo 

ensino-aprendizagem, tem como objetivo a inovação pedagógica, promovendo um 

conjunto de atividades e meios que dinamizam e personalizam a sua postura 

educativa. Assim, pretendemos: 

a) Uma aplicação do Currículo para a Educação para a Cidadania; 

b)  Um desenvolvimento de uma metodologia para a análise e melhoria de 

processos relativos à segurança, qualidade e ambiente; 

c)  A utilização da rede informática, possibilitando a comunicação entre toda 

a Comunidade Educativa. 

 

7.1 – Abertura ao Exterior 

 

Para que esta Escola possa promover uma abertura ao exterior, torna-se 

premente a mobilidade de saberes culturais, científicos e tecnológicos, como forma 

de compreender a realidade e abordar situações e problemas do quotidiano. É 

fundamental em todo esse processo, a cooperação com outros organismos em 

tarefas e projetos comuns. 

 

7.2 – Colaboração: Pais/Encarregados de Educação e Restante Família 

 

A Escola Básica do 1.º Ciclo do Centro Social Padres Redentoristas 

pretende promover uma participação ativa por parte dos Pais/Encarregados de 

Educação e restante família, de forma a fomentar uma interação entre todos os 

intervenientes no processo educativo. 

De acordo com o Plano Anual de Atividades da Escola, estão previstas 

algumas atividades que visam a participação da família e que constam igualmente 

do Projeto Curricular de Turma. 
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8 – Avaliação das Aprendizagens 

 

8.1 – Avaliação 

 

A avaliação das aprendizagens dos alunos da EB1 do C.S.P.R. segue os 

trâmites legais definidos na legislação em vigor. O Despacho n.º 6944-A/2018, em 

articulação com o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, confirma as 

Aprendizagens Essenciais como a orientação curricular de base para efeitos de 

planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem para o 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, efetuando-se a sua aplicação de forma gradual. 

No contexto da grande diversidade de alunos do ponto de vista etário, 

cultural e social, que frequenta atualmente a Escola, a avaliação, enquanto parte 

integrante do Processo de Ensino e de Aprendizagem, constitui um processo 

regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos 

conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno.  

A avaliação tem por objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos 

conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da 

aferição do grau de cumprimento das Aprendizagens Essenciais globalmente 

fixadas para o Ensino Básico. 

As Aprendizagens Essenciais são documentos de orientação curricular que 

visam promover o desenvolvimento das áreas de competências inseridas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 A verificação prevista anteriormente deve ser utilizada por professores e 

alunos para, em conjunto, melhorar o ensino e suprir as dificuldades de 

aprendizagem. 

 A avaliação tem por objetivo conhecer o estado do ensino, retificar 

procedimentos e reajustar o ensino das diversas disciplinas aos objetos 

curriculares fixados. 

 

            A – Objeto 
 

A Avaliação incide sobre as aprendizagens definidas no Currículo Nacional 

para as diversas áreas e disciplinas, expressas no Projeto Educativo, no Projeto 

Curricular de Escola e no Projeto Curricular de Turma, por ano de escolaridade. 
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  B – Finalidades  
 

1 - A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante 

do ensino e da aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria baseada 

num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, 

enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os 

procedimentos de avaliação.  

2 - Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação 

orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e 

atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

3 - Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e 

instrumentos diversificados e adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, 

aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em função da 

diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos.  

4 - As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, 

realizadas quer no âmbito da avaliação interna, da responsabilidade dos 

professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola, quer no âmbito da 

avaliação externa, com a intervenção de avaliadores externos ou da 

responsabilidade dos serviços ou organismos da área governativa da Educação, 

prosseguem, de acordo com as suas finalidades, os seguintes objetivos: 

      a) Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias 

que conduzam à melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção 

do sucesso escolar;  

      b) Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo;  

      c) Certificar aprendizagens.  

 5 - Sem prejuízo das especificidades que distinguem os processos de 

avaliação interna e externa das aprendizagens, no que respeita ao desempenho 

dos alunos e ao desenvolvimento do currículo, a análise dos dados recolhidos deve 

valorizar leituras de complementaridade, de modo a potenciar a melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem. 



     Projeto Curricular da E.B. do 1.º Ciclo do Centro Social Padres Redentoristas 

Ano Letivo 2021/2022 

 
30 

  6 - As regras e os procedimentos relativos à avaliação nas diversas ofertas 

educativas e formativas são regulamentados por portaria do membro do Governo 

responsável pela área da educação. 

C – Instrumentos de Avaliação 
 

  No início do ano letivo, compete ao Conselho de Docentes da Escola, de 

acordo com as orientações do Currículo Nacional, definir os instrumentos de 

avaliação para cada ano de escolaridade. 

O Conselho Escolar definiu, para além das fichas de avaliação, outros 

instrumentos que garantem e permitem a recolha variada de informações, ao longo 

do ano letivo: 

• Trabalhos realizados na sala de aula; 

• Grelhas de registo de observação direta (no domínio das competências 

específicas de disciplina e atitudes); 

• Fichas de registo de autoavaliação; 

• Trabalhos escritos; 

• Testes de Avaliação Sumativa (escritos ou orais); 

• Trabalhos de pesquisa orientada; 

• Resolução de problemas/tarefas; 

• Projetos de trabalho; 

• Trabalhos de natureza prática; 

• Trabalhos de casa; 

• Portefólios; 

• Caderno diário; 

• Questionários orais. 

• Participação nas aulas. 

• Interesse; 

• Empenho (no trabalho individual, em pares ou em grupo); 

• Autonomia. 
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D - Critérios de Avaliação 
 

No início do ano letivo, compete ao Conselho de Docentes da Escola, de 

acordo com as orientações do Currículo Nacional, definir os critérios de avaliação 

para cada ano de escolaridade. 

Os critérios de avaliação são operacionalizados pelo Professor Titular da 

Turma e Professores Coadjuvantes e incidem nas atitudes e valores, nas 

capacidades e nos conhecimentos adquiridos pelo aluno. 

Estes critérios deverão ser divulgados junto dos diversos Intervenientes, 

nomeadamente Alunos e Encarregados de Educação. 

Embora existam três momentos de avaliação, no final de cada período, a 

avaliação é contínua. 

Para proceder à avaliação, o Professor faz uma apreciação global do 

trabalho do aluno desenvolvido ao longo de cada período. 

 

 

ÁREAS CURRICULARES: Português, Matemática e Estudo do Meio 

 

COMPONENTES 

DO 

CURRÍCULO 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

% 

 

P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
 –

 

1
0
0
%

 

 

 

 

 

 

●Oralidade; 

●Leitura e Escrita; 

●Educação Literária; 

●Gramática.  

 

●Testes Sumativos; 

 

●Trabalho realizado na 

sala de aula; 

 

 

40% 

 

             60% 

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 –

 1
0
0
%

 

 

 

●Números e Operações; 

●Geometria e Medida; 

●Organização e 

Tratamento de Dados. 

 

 

●Testes Sumativos; 

 

●Trabalho realizado na 

sala de aula; 

 

 

40% 

 

             60% 
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E
S

T
U

D
O

 D
O

 M
E

IO
 –

 1
0
0
%

 

 

● À Descoberta de Si 

Mesmo; 

●À Descoberta do 

Ambiente Natural; 

● À Descoberta dos Outros 

e das Instituições; 

● À Descoberta das Inter-

relações entre Espaços; 

● À Descoberta das Inter-

Relações entre a Natureza 

e a Sociedade; 

● À Descoberta dos 

Materiais e Objetos. 

 

●Testes Sumativos; 

 

●Trabalho realizado na 

sala de aula; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

             60% 
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ÁREA CURRICULAR 3º/4ºANOS: Inglês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

DO 

CURRÍCULO 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

PONDERAÇ

ÃO % 

IN
G

L
Ê

S
 –

 1
0
0
%

 

 

● Listening (20%) 

● Speaking (20%) 

● Reading and writing 

(60%);  

 

●Testes (2 por 

período=30%cada); 

●TPC; 

●Caderno/portefólio; 

●Participação/Interesse; 

●Observação da compreensão 

e identificação. 

●Produção de enunciados 

orais. 

●Articulação de 

conhecimentos adquiridos. 

●Comportamento e atitudes. 

60% 

 

5% 

5% 

5% 

5% 

 

5% 

 

5% 
 

10% 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

F
ÍS

IC
A

 –
 1

0
0
%

 

 

● Prestação Motora; 

●Participação em jogos pré-desportivos 

●Progressão/Evolução na 

aprendizagem. 

 

35% 

 

35% 

 

30% 

 

 Atividade física 
 

 Aptidão física 

 

 Conhecimentos 

 

 

COMPONENTES 

DO 

CURRÍCULO 

COMPETÊNCIAS 
PONDERAÇÃO 

% 

INSTRUMENTOS 

DE 

AVALIAÇÃO 

A
R

T
E

S
 V

IS
U

A
IS

 -
 1

0
0
%

 

 

● Destreza manual; 

● Exploração de vários materiais; 

●Aplicação das técnicas de pintura, 

recorte, colagem e dobragem;  

● Sentido estético/ Criatividade. 

 

25% 

25% 

 

25% 

25% 
●Trabalhos realizados 

na sala de aula/ Fora 

da sala de aula; 

● Participação. 

 

 

E
X

P
R

E
S

S
Ã

O
 

D
R

A
M

Á
T

IC
A

/T
E

A
T

R
O

, 
D

A
N

Ç
A

 

E
 M

Ú
S

IC
A

 –
 1

0
0
%

 

 

 

 Participação em jogos de 

comunicação verbal e não verbal; 

 Conhecimento de canções, de 

lengalengas e de rimas; 

 Capacidade de produzir 

personagens; 

 Dramatização de situações; 

 Sentido rítmico e musicalidade. 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

20% 
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OFERTA COMPLEMENTAR  

 

COMPONENTES 

DO 

CURRÍCULO 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

% 

O
F

E
R

T
A

 C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

 -
 I
n

g
lê

s
 –

 1
0
0
%

 

1
.º

 A
n

o
  

● Listening (50%) 

● Speaking (50%) 

 

●Teste (1 teste por período) 

●TPC; 

●Portefólio; 

●Participação/Interesse; 

●Observação da compreensão e 

identificação. 

●Produção de enunciados orais. 

●Articulação de conhecimentos 

adquiridos. 

●Comportamento e atitudes. 

50% 

5% 

7% 

6% 

6% 
 

6% 

 

10% 
 

10% 

2
.º

 A
n

o
 

● Listening (20%) 

● Speaking (20%) 

● Reading and 

writing (60%);  

 

●Teste (1 teste por período) 

●TPC; 

●Portefólio; 

●Participação/Interesse; 

●Observação da compreensão e 

identificação. 

●Produção de enunciados orais. 

●Articulação de conhecimentos 

adquiridos. 

●Comportamento e atitudes. 

50% 

5% 

7% 

6% 

6% 

 

6% 
 

10% 
 

10% 
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O
F

E
R

T
A

 C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

 -
  
L

it
e

ra
c
ia

s
: 

“
O

 

L
iv

ro
 e

 o
 M

u
n

d
o

 D
ig

it
a
l”

 –
 3

.º
 e

 4
.º

 A
n

o
s

 1
0

0
%

  

 Formar alunos 

leitores com 

gosto pela leitura; 

 Promover o 

prazer e o gosto 

pela leitura; 

 Facilitar o acesso 

à leitura e ao 

conhecimento; 

 Melhorar os 

hábitos de leitura; 

 Desenvolver a 

formação leitora. 

 

 

 Trabalhos realizados; 

 

 Exposição oral e escrita de 

trabalhos; 

 

 

60% 

 

 

 

40% 
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APOIO AO ESTUDO 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

DO 

CURRÍCULO 

COMPETÊNCIA 
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

% 

A
P

O
IO

 A
O

 E
S

T
U

D
O

 –
 1

0
0
%

 

●Desenvolvimento de 

competências específicas 

(memória, atenção, 

concentração, raciocínio, 

desenvolvimento da leitura 

e escrita…);  

●Aquisição de 

hábitos/métodos de 

trabalho e estudo; 

●Orientação para a 

realização das tarefas 

escolares estipuladas 

pelos professores; 

●Realização de outras 

atividades que permitam 

enriquecer competências 

dos alunos, nas diferentes 

áreas curriculares. 

●Promoção de tempo de 

estudo individualizado, 

para que possam estudar 

e apontar as dúvidas 

necessárias, ao bom 

entendimento das 

matérias. 

●Trabalhos 

realizados na sala de 

aula; 

●Consulta e utilização 

das mais diversas 

fontes de informação 

e comunicação; 

 

 

 

60% 

 

40% 

           

 



     Projeto Curricular da E.B. do 1.º Ciclo do Centro Social Padres Redentoristas 

Ano Letivo 2021/2022 

 
38 

ATITUDES E COMPORTAMENTOS 

 

 

A
T

IT
U

D
E

S
 E

 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
S

 –
 

1
0
0
%

 

 

 

● Assiduidade/Pontualidade; 

●Responsabilidade pelo Outro/ Comportamento 

● Empenho/Organização 

● Autonomia; 

 

25% 

 

25% 

25% 

25% 

 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POR 

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS/CAPACIDADES: 

 

 
CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS/CAPACIDADES 

1.º/ 2.ºANOS 3.º/ 4.º ANOS 

Português 28% 28% 

Matemática 28% 28% 

Estudo do Meio 12% 12% 

Educação Artística 10% 10% 

Educação Física 10% 10% 

Oferta Complementar 6% 2% 

Apoio ao Estudo 6% 2% 

Inglês  8% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO FINAL: 

 

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS/CAPACIDADES ATITUDES/VALORES 

75% 25% 

 

 

A avaliação do aluno será sempre contínua. 

            O aluno deverá ter sempre o material necessário para o funcionamento da 

aula: o caderno diário ou dossier, que deverá estar em dia, limpo e bem 

organizado, os manuais escolares, os materiais para escrever e qualquer outro 

material que o professor solicite pontualmente (fichas, livros,…). 

            A participação na aula deverá ser correta e ordenada, cumprindo as regras 

de comunicação oral estabelecidas na turma. 

            Os trabalhos de casa devem ser feitos de forma correta e quando 

solicitados. 

           As fichas de avaliação serão, em média, de duas por período.  

 

 

8.2 – Constituição das turmas 

 

Na formação das turmas do 1.º Ciclo é dada prioridade aos alunos que já 

frequentaram o Pré-Escolar do CSPR. 

 Os alunos que não transitam de ano só acompanharão o grupo/turma se o 

Conselho de Docentes decidir que é benéfico para o aluno. Caso se decida a 

integração desse aluno numa turma do ano em que ficou retido, será analisado em 

Conselho de Docentes, a melhor opção depois de ouvidas as 

sugestões/orientações de todos. 
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9 – Plano Curricular de Turma 

 

Para o acompanhamento e avaliação das atividades a desenvolver com o 

grupo de alunos é elaborado o Plano Curricular de Turma que explicita as 

estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular a adotar com 

cada grupo de crianças e em cada turma, devendo ser contempladas os casos de 

alunos sujeitos a Relatórios Técnico Pedagógicos e Planos de Apoio Pedagógico 

Individual no Ensino Básico. 

A elaboração do Plano Curricular de Turma compete ao Professor Titular, 

assim como o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver na 

turma com os alunos. 
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10– Plano Anual de Atividades 

 

O Plano Anual de Atividades tem como ponto de partida as metas definidas 

no Projeto Educativo e é nele que se explicitam as atividades a desenvolver pela 

Escola mediante proposta das várias estruturas educativas. 

Reflete a dinâmica deste Estabelecimento de Educação e Ensino e constitui 

uma amostra do empenho e motivação dos Docentes e, de um modo geral, de toda 

a Comunidade Educativa. 
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11 – Plano Português Língua Não Materna 

 

Os alunos que têm o Português como Língua Não Materna (PLNM) 

enfrentam o duplo desafio de: 

- Adquirir a língua portuguesa; 

- Aprender conteúdos escolares veiculados em Português. 

A aquisição da língua portuguesa e de conteúdos escolares veiculados em 

Português ocorrem em simultâneo, por isso, a situação escolar dos alunos do 

PLNM resulta, frequentemente, numa forte pressão, pois é preciso muito tempo 

para os alunos desenvolverem um nível de proficiência que lhes permita 

compreender a linguagem utilizada nas várias disciplinas.   

  Podemos concluir que é fundamental que a dimensão linguística das 

aprendizagens escolares seja considerada como um objeto que necessita de apoio 

específico. 

Este apoio deve ter lugar tanto nas aulas de PLNM, como nas aulas das 

outras disciplinas e, mais ainda, deve resultar de uma iniciativa conjunta de 

diferentes Professores. 

  Para elaboração do Plano de atuação para alunos com PLNM, a EB1- 

CSPR, tem como documentos os seguintes: 

  Documentos curriculares de referência 

 Aprendizagens Essenciais - Ensino Básico e Ensino Secundário 

I Português Língua Não Materna (PLNM), Nível A1, Nível A2 e Nível B1 (Em vigor 

de acordo com o previsto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho); 

 Orientações Programáticas de Português Língua Não Materna (PLNM).   

 

NOTA: Este documento poderá ser utilizado no Ensino Básico, com as 

devidas adaptações à faixa etária dos alunos, uma vez que se encontra organizado 

por níveis de proficiência linguística e por áreas temáticas. 

 

Documentos de apoio 

•Teste de diagnóstico para posicionamento dos alunos de PLNM em grupos 

de nível; 

 Testes de diagnóstico - 1.º e 2.ºanos do Ensino Básico; 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/PLNM/plnm_a1_ff.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/PLNM/plnm_a2_ff.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/PLNM/plnm_b1_ff.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/eb_orient_programat_plnm_versaofinalabril08.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/eb_teste_diagnostico_1_2anoseb.pdf
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 Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas; 

 Portefólio Europeu de Línguas para o 1.º Ciclo. 

 
Introdução 

 

  Na entrevista inicial feita aos Pais/Encarregados de Educação é preenchida 

a Ficha Sociolinguística. 

  O teste de diagnóstico para alunos do primeiro e do segundo ano do Ensino 

Básico é constituído por duas partes. A primeira parte do teste incide sobre a 

oralidade e, mais especificamente, sobre a produção, a compreensão e a interação 

oral. A segunda parte do teste incide sobre a compreensão escrita. As duas partes 

do teste são autónomas e devem ser aplicadas em momentos distintos. 

 

Parte I 

 

A primeira parte do teste tem quatro atividades:  

I — Nomeação lexical com recurso a imagens,  

  II — Descrição de diferenças observadas em imagens,  

  III — Reconto de uma narrativa, 

  IV — Interação oral com base em imagens.  

            Com estas atividades pretende-se avaliar a capacidade de o aluno produzir 

determinados enunciados linguísticos. Evidentemente, esta produção implica que o 

aluno compreenda (descodifique) as perguntas e as instruções do Professor. 

  Caso se verifique que o aluno tem muita dificuldade em executar as 

atividades de produção, existem estratégias de verificação da compreensão dos 

enunciados linguísticos em questão. A inclusão destas estratégias deve-se ao facto 

de pode haver compreensão sem que exista uma produção linguística 

correspondente. Não foram incluídas estratégias de verificação da compreensão 

para a atividade IV, uma vez que tem por objetivo avaliar a interação oral, que 

requer necessariamente produção por parte do aluno. 

As atividades da primeira parte do teste têm um grau de dificuldade 

crescente. Caso o aluno não consiga realizar uma determinada atividade, é 

provável que não consiga também realizar as atividades subsequentes. Nessas 

situações, o professor poderá parar a aplicação da primeira parte do teste, a fim de 

não sobrecarregar o aluno. 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/quadro_europeu_comum_referencial_0.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/EBasico/portefolioeuropeu_1ciclo_0.pdf
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O tempo de aplicação estimado da primeira parte do teste é de 45 minutos. 

 

Parte II 

 

  A segunda parte do teste tem duas atividades:  

  I — Leitura de palavras isoladas, 

  II — Leitura de frases simples.  

  Estas atividades devem ser aplicadas apenas a alunos de PLNM que 

ingressam no segundo ano. 

  As atividades da segunda parte do teste têm um grau de dificuldade 

crescente. Caso o aluno não consiga realizar a primeira atividade, é provável que 

não consiga também realizar a segunda. Nessa situação, o professor poderá parar 

a aplicação da segunda parte do teste, para não sobrecarregar o aluno. O tempo 

de aplicação estimado da segunda parte do teste é de 20 minutos. 

 

Avaliação 

  Todas atividades do teste são acompanhadas de uma grelha de avaliação e 

de instruções para o seu preenchimento. As grelhas de avaliação são preenchidas 

durante a realização das atividades.  

  As duas partes do teste têm avaliações independentes. No final de cada 

parte do teste, o Professor dispõe de uma grelha de avaliação global onde deverá 

preencher os resultados obtidos pelo aluno nas diferentes atividades. É com base 

nestas grelhas, que são determinados os níveis de proficiência oral e escrita do 

aluno em Português. 

 

Algumas observações 

  A aplicação do teste requer um trabalho de preparação por parte do 

Professor. Deverá ler o documento na sua totalidade a fim de se inteirar dos 

objetivos e da estrutura do teste de diagnóstico e, quando possível, discuti-lo com 

colegas.  

  Para aplicar o teste, é impresso, a cores, o material para a realização das 

atividades (estímulos visuais, textos, folhas de enunciado) e as folhas de registo.  
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  É aconselhável que o professor aplicador aplique o teste a um ou dois 

alunos de Língua Materna Portuguesa antes de fazer a avaliação dos seus alunos 

de PLNM, a fim de se familiarizar com as atividades propostas. 

O Professor deverá ter o cuidado de deixar o aluno à vontade durante a 

realização do teste e permitir que siga o seu próprio ritmo. Todas as respostas do 

aluno devem ser tomadas em consideração, visto que o objetivo final do teste é 

posicioná-lo no nível de proficiência que se lhe adequa. 

Todo o material está arquivado em suporte digital e em suporte papel e é de 

acesso livre a todos os docentes e restantes elementos da equipa educativa. 
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12 – Avaliação do Projeto Curricular de Escola 

 

A avaliação deste Projeto é da competência da Docente Paula Isabel 

Marques Pio da Silva, nomeada pelo Conselho de Docentes. Esta Docente 

realizará um relatório trimestralmente, conjuntamente com os restantes Docentes. 

Esta avaliação não invalida que se possa realizar, ao longo do Ano Letivo, 

momentos de reflexão sobre a prática pedagógica desenvolvida, a qual visa, para 

além da troca de experiências, o aperfeiçoamento das boas práticas, promovendo 

novas propostas para melhoria do Projeto Curricular de Escola. Será também 

realizada uma reflexão acerca das estratégias implementadas, com o objetivo de 

melhorar e potenciar a concretização prática deste Projeto. 

 

 


