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1 – CONCEITOS FUNDAMENTAIS
1.1 – PROJETO EDUCATIVO
O Projeto Educativo de uma escola é o conjunto de princípios, metas e objetivos que os vários membros de uma
comunidade escolar se propõem levar por diante, enquanto tal, e que constituem um todo coerente, refletido e
intencional.
Por isso, é o Projeto Educativo que determina os valores que estão subjacentes ao currículo explícito e oculto,
pressupondo modos de atuação (dos diferentes membros da comunidade educativa) congruentes com a sua
filosofia.
O Projeto Educativo é o grande construtor da autonomia face à norma, desenhando o rosto próprio de cada escola.
É ele que estabelece padrões de referência para a vida da escola, para as suas iniciativas, projetos, actividades e
ações; ele é fonte de motivação para os diferentes elementos da comunidade educativa, imprescindíveis à reflexão,
concepção, execução e avaliação da acção da escola. Ele é o orientador da necessária auto-avaliação de
procedimentos e da verificação do grau de cumprimentos de metas e objetivos estabelecidos em comum.
Qualquer Projeto Educativo coloca, e procura responder, às questões “Quem somos e onde estamos?”, “O que
queremos, para onde queremos ir e como vamos?”, “De que meios dispomos?”.
No Projeto Educativo de uma escola estão explícitas a missão e visão da escola. A missão será a sua razão de ser,
aquilo que justifica a sua existência continuada, enquanto a visão será a imagem desejável e alcançável pela escola
no futuro. Ambas constituem o modelo, a opção básica e a imagem de uma determinada instituição.
Finalmente, torna-se importante distinguir o Projeto Educativo do Ideário Educativo na medida em que este é o
conjunto dos princípios ideológicos que estão na base de determinada conceção de Homem, Educação e Escola, de
acordo com as opções morais, religiosas, políticas, etc. da entidade titular da escola.

1.2 - PROJETO CURRICULAR
O Currículo é o conjunto de aprendizagens consideradas necessárias e adequadas a cada indivíduo ou sociedade,
num tempo e num contexto, e que cabe à escola organizar (Roldão, 1999). Tem, portanto, uma natureza históricosocial e é socialmente construído; define finalidades, intencionalidades, estrutura coerente e sequência
organizadora do conjunto de aprendizagens e competências que cada cidadão deve possuir (Roldão, 1999).
A operacionalização de um currículo implica o estabelecimento um perfil de aluno, de programas de ação, a previsão
de campos de desenvolvimento, metas curriculares, linhas de organização e métodos de aprendizagem. No entanto,
estes são apenas instrumentos do currículo (Roldão, 1999).
O Projeto Curricular de uma Escola é “a forma particular como, em cada contexto, se reconstrói e se apropria um
currículo face a uma situação real, definindo opções e intencionalidades próprias, e construindo modos específicos
de organização e gestão curricular, adequados à consecução das aprendizagens que integrem o currículo para os
alunos concretos daquele contexto” (Roldão, 1999). É “o conjunto de decisões articuladas, partilhadas pela equipa

de uma escola, tendentes a dotar de maior coerência a sua atuação, concretizando as orientações curriculares de
âmbito nacional em propostas globais de intervenção pedagógico-didática adequadas a um contexto específico”
(Carmen e Zabala, 1991).
Por isso, o Projeto Curricular de Escola é o “local” de confluência de um Projeto Educativo e de um Currículo Nacional,
definindo as competências essenciais e transversais e os conteúdos a trabalhar em cada área curricular
(sequencialmente e ampliando/enriquecendo o próprio Currículo Nacional), com vista à realização de prioridades
previamente definidas.

1.2.1 – Gestão Curricular
A escola pode e deve ser lugar de decisão e gestão curricular. Isto significa que ela pode e deve pensar o que se
ensina e o que se aprende, com como a sua prática pedagógica, devendo fazê-lo em dimensões complementares:
Gerir um currículo educativo pressupõe:
- A autonomia da escola, as suas competências reflexivas e decisoras e o empenho das famílias, professores, alunos
e auxiliares na sua implementação.
Na sequência do D.L. 152/2013 (Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo) e da Portaria nº 59/2014, que
consagram a autonomia pedagógica e organizativa das escolas de ensino particular e cooperativo, confere-se às
escolas “o direito de poderem tomar as suas próprias decisões nos domínios da oferta formativa, da gestão dos
currículos, dos programas e atividades educativas, da avaliação… (…), bem como “a capacidade de poderem
proceder à gestão flexível do currículo, tendo em conta o seu projeto educativo e o co-respetivo aprofundamento
das obrigações de informação sobre a mesma”.
- Ter como ponto de partida um Perfil Identitário de Aluno que se pretende alcançar e um Ideário Educativo, com
finalidades e metas, uma Missão e Visão, que dão sentido às atuações dos diferentes elementos da Comunidade
Educativa.
- Ter claras as Aprendizagens Essenciais pressupostas no Currículo Nacional, e a sua gestão adequada a cada
circunstância (com enfoque na formação, aprendizagem significativa e aquisição de competências pelos alunos);
- A reflexão, o diálogo e a avaliação/aferição constantes entre os participantes dessa gestão (reconhecidos como
interventores competentes), que se apropriam de um currículo definido a nível nacional e o flexibilizam e moldam
de acordo com o Projeto Educativo e a busca de aprendizagens significativas.

2

– PRESSUPOSTOS

2.1 – DO PROJETO EDUCATIVO
2.1.1 – Uma Escola Católica

O Colégio Nossa Senhora da Paz pretende ser um lugar de formação integral da pessoa mediante a assimilação
sistemática e crítica da cultura, obedecendo sempre, implícita ou explicitamente, a uma determinada concepção de
vida.
O Colégio Nossa Senhora da Paz, como iniciativa/projeto de uma congregação religiosa, assume-se primordialmente
como uma escola católica, tendo como referência a conceção cristã da realidade, centrada na pessoa e mensagem
de Jesus Cristo. No projeto educativo de uma escola católica, Cristo é o fundamento; Ele revela e promove o sentido
novo da existência e transforma-a, habilitando o Homem a viver de maneira divina, isto é, a pensar, querer e agir
segundo o Evangelho, fazendo das bem-aventuranças a norma da vida. É precisamente pela referência explícita à
visão cristã, que a escola é “católica”, porquanto os princípios evangélicos tornam-se nela normas educativas,
motivações interiores e metas finais.
A escola católica:
- Quer estar comprometida na promoção do Homem Integral, porque em Cristo, o Homem perfeito, todos os valores
humanos encontram a sua realização plena e, portanto, a sua humanidade;
- Procura ajudar os alunos a realizar a síntese entre fé e vida e fé e cultura;
- Ensina a dialogar com Deus nas várias situações da vida pessoal; estimula a superar o individualismo e a descobrir,
à luz da fé, que cada um é chamado a viver de maneira responsável uma vocação específica em solidariedade com
os outros homens;
- Ensina a interpretar a voz do Universo que revela o Criador e, mediante as conquistas da ciência, a conhecer melhor
tanto Deus como o Homem. A escola católica é hoje uma escola missionária, que pretende “converter à fé” mais do
que “conservar a fé”;
- Procura levar os alunos a tomar consciência da sua responsabilidade na transformação do mundo; eles deverão ser
agentes promotores de uma sociedade mais harmónica e fraterna.

2.1.2 – Formação humana e espiritualidade
Na escola católica a formação espiritual da criança/jovem deve ser inequívoca, até porque se considera que esta
dimensão é fundante do ser humano, elemento substantivo da sua integralidade: o Homem é, por natureza, um ser
espiritual.
A espiritualidade é uma área específica do desenvolvimento humano, distinta da iniciação religiosa e da educação
moral, mas em interação com ambas e a ambas servindo de alicerce. É um espaço que no viver humano se situa no
cruzamento da experiência interior do individuo com o mundo exterior, um espaço que permite construir uma
identidade própria e entender o mundo em que se existe através de estruturas de significação.
A espiritualidade é a base onde enraíza a vivência da religião; sem o desenvolvimento pleno desta dimensão do Ser
as virtudes da fé, esperança e caridade não poderão crescer no interior da pessoa e serão sentidas como fenómenos
externos incapazes de mobilizar uma vida. Todo o ser humano tem a necessidade e, por isso o direito a este
crescimento espiritual, mesmo que não haja uma opção futura por uma religião.
A dimensão espiritual do ser humano revela-se em diferentes manifestações, desde os tempos mais remotos:

- a reflexividade, a capacidade de se pensar sobre o que se pensa (discernimento e espírito crítico).
- a capacidade simbólica, de dar sentido e expressar.
- a busca do que está para além do efémero e do transitório da existência (transcendente)
- a oblatividade, a capacidade de amar desinteressadamente (o dom gratuito de si).
Embora a primeira e principal responsabilidade da formação espiritual da criança caiba à sua família, a escola, na
sua procura da formação integral daqueles que a transformam numa verdadeira comunidade educativa, e
particularmente a escola católica, tem o dever de cooperar nesta formação.
2.1.3 - Uma escola da Congregação das Irmãs de Santa Doroteia
O Colégio Nossa Senhora da Paz é pertença de uma congregação religiosa, a das Irmãs de Santa Doroteia. Mais do
que uma simples propriedade, recurso ou meio para esta congregação, o Colégio surge como um Projeto de vida e
um Projeto comunitário. Um projeto que envolve uma comunidade religiosa que disponibiliza a sua vida para o
serviço a uma comunidade educativa.
Como centro educativo da congregação, é marcado pela história, pelas finalidades e missão que aquela assume e se
propõe.
O Instituto das Irmãs de Santa Doroteia foi fundado em Quinto-Génova em 1834 por Paula Frassinetti.
Aquando da sua criação, a finalidade da Congregação era a educação, considerada em diferentes dimensões:
educação feminina (escolas e colégios), catequeses paroquiais, reuniões e retiros para mulheres e raparigas,
reuniões para rapazes, Obra de Santa Doroteia (que procurava refazer o tecido social através de uma rede simples
e flexível de apoio a crianças e adolescentes pobres). (
A obra de Paula Frassinetti é claramente inovadora quer para a sua época quer para o seu espaço:
a) Inovadora na sua finalidade transformadora
A educação (formal) é considerada não um fim em si mesma mas um meio de promoção, uma promoção preventiva
e dignificadora (considerada deste modo a partir da leitura da realidade que Paula Frassinetti faz, das necessidades
específicas com que se depara).
b) Inovadora nos seus destinatários
As mulheres, as crianças, os mais pobres, as famílias.
c) Inovadora nas estratégias utilizadas
Na preferência manifestada pela educação personalizada; pelo modelo de uma relação de proximidade entre
educando e educador, que usa como recurso fundamental o “coração”; pela condenação do autoritarismo; pela
defesa do espírito de família e de serviço, e da simplicidade; pela vivência em conjunto de experiências significativas.
As Constituições da Congregação resumem esta vocação educativa na expressão: “Pela nossa vocação na Igreja
somos enviadas a evangelizar através da educação, com preferência pela juventude e os mais pobres. Educar para
nós significa deixar-nos possuir pela pedagogia do Evangelho que leva o Homem a descobrir que é amado por Deus,
a acreditar nesse amor e a crescer como pessoa até à plenitude da maturidade em Cristo” (C. 26).
A intuição educativa de Paula Frassinetti baseia-se numa visão cristã do Homem, ser criado à imagem e semelhança
de Deus, e procura:

a) Ajudar ao despertar da consciência de que se é amado por Deus
O Homem é criado por Deus e a tomada de consciência de que a vida de cada pessoa é expressão do amor criador
de Deus está na base de toda a ação pedagógica de Santa Paula;
b) Confirmar a palavra com o testemunho de vida (coerência entre discurso e postura, confirmação da palavra com
a vida);
c) Desenvolver a dimensão de serviço, servindo com alegria
Colocar-se ao serviço do outro para o ajudar na busca da vida plena que Deus quer para todos; por seu lado, o
educando torna-se sujeito do seu próprio desenvolvimento e colocando-se, também ele, ao serviço da comunidade;
d) Estimular a prática da justiça
A educação para a justiça é uma exigência do Evangelho e está comprometida com a transformação da sociedade
que Deus, e o Homem, querem justa, solidária e fraterna;
e) Favorecer o exercício da cidadania
A prática educativa de Paula procura favorecer o desenvolvimento da pessoa humana em todas as suas dimensões,
facilitando-lhe a formação da consciência crítica de cidadão, sem esquecer a sua individualidade própria;
f) Cultivar o espírito de família que permite desenvolver o serviço da educação pela “via do coração e do amor”,
respeitando o ritmo, a personalidade e as circunstâncias de vida de cada um e é caracterizado pela Simplicidade e
reduz as distâncias, facilita o diálogo e a participação, favorece um relacionamento humano verdadeiro;
g) Estimular o diálogo, que, com a sua estrutura plenamente humana é abertura ao novo, ao mais, ao ideal; o diálogo
é a condição da educação e é, igualmente a condição do encontro com o Homem, com a natureza e com Deus;
h) Unir a firmeza à suavidade: “Use-se uma suave firmeza que não impede absolutamente de corrigir os defeitos”;
ou “A firmeza seja sempre temperada com a suavidade nos modos e nas palavras”;

2.2 – DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS
A organização curricular pode ser feita segundo diferentes modelos, aos quais estão subjacentes conceções de
educação, papéis atribuídos à escola e aos intervenientes no processo educativo também diferenciados: centrada
nas várias disciplinas (consideradas multidisciplinarmente, pluridisciplinarmente, interdisciplinarmente ou
transdisciplinarmente), a partir de ideias-chave, a partir de temas/problemas, etc. (Leite, 2001).
O modelo deve ser escolhido e adequado ao contexto específico de cada escola, tendo sempre como enfoque e
ponto de partida os interesses e motivações dos alunos, tornando, por isso, as suas aprendizagens significativas. A
construção de situações significativas de aprendizagem pressupõe que os alunos:
- Compreendam e integrem o que aprendem, ou seja, para que servem os conteúdos programáticos e com que
outras aprendizagens se relacionam.
- Se sintam implicados nas situações de aprendizagem, as considerem interessantes, participem na sua escolha
(dentro do que for possível).
- Compreendam que com o seu contributo poderão aprender com sucesso. (Coll, 2001)

2.2.1 – Organização Curricular Integrada

Só um projeto curricular integrado permite uma ação educativa baseada numa visão e missão globais prévias; ou
seja, são cruciais na boa gestão do currículo os “fatores de coerência de currículo”: currículo nacional, currículo da
escola, manuais escolares, conteúdos de aprendizagem, pedagogia, avaliação, devem estar alinhados uns com os
outros e reforçar-se mutuamente.
Por isso, pressupõe-se uma organização que privilegia o trabalho cooperativo entre todos os elementos da
comunidade educativa. Esta, unida em verdadeiro espírito de família e de serviço, deve:
- trabalhar de forma coerente e organizada a partir de valores e regras comuns;
- experimentar o rigor e a exigência no dia-a-dia, inseridos numa verdadeira pedagogia do esforço, que procura
promover e desenvolver as capacidades e competências de cada um, num processo contínuo;
- desenvolver formas de relacionamento baseadas na frontalidade, sinceridade, lealdade e confiança mútua;
– partilhar experiências, a competência de trabalho em equipa e a efetiva implementação de projectos
interdisciplinares;
Esta visão da educação supõe, também, uma interação e cooperação particular com as famílias dos alunos; uma
relação de abertura construtiva, na certeza de termos um “projeto” comum que é a vida de cada criança e jovem;
uma relação frontal, colaborante, flexível, de coerência e firmeza; uma relação que privilegia o diálogo, a clareza e a
cooperação.

3 - OPÇÕES E PRIORIDADES DO PROJETO EDUCATIVO E CURRICULAR – MATRIZ IDENTITÁRIA

3.1 – VALORES E FINALIDADES EDUCACIONAIS – MISSÃO E VISÃO
A comunidade educativa do Colégio Nossa Senhora da Paz é uma comunidade evangelizadora que educa ao estilo
de Paula Frassinetti e que, através da relação próxima e personalizada e pelo exemplo, promove o crescimento
harmonioso da pessoa para que seja protagonista da própria vida e agente de transformação da realidade.
a)

Comunidade Evangelizadora
a.1 – Escola Católica – Fé e Razão
a.2 – Pedagogia do Evangelho

b) Educar ao estilo de Paula Frassinetti
b.1 – Via do Coração e do Amor
b.2 – Espírito de Família
b.3 – Exemplo – testemunho
b.4 – Simplicidade
b.5 – Suavidade e Firmeza
b.6 – Centralidade da Pessoa
b.7 – Relação próxima, personalizada e motivadora
b.8 – Atenção aos mais vulneráveis
c) Crescimento harmonioso da pessoa

c.1 – Dimensão humana (desenvolvimento pessoal)
c.2 – Dimensão cultural (formação académica)
c.3 – Dimensão religiosa (“Levar a pessoa a descobrir que é amada por Deus, a acreditar nesse amor e
crescer até à plenitude da maturidade em Cristo” – cfr. Constituições das Irmãs Doroteias, 26).
d) Protagonista da própria vida
d.1

–

Consciente

(autoconhecimento,

interioridade-espiritualidade,

autonomia,

liberdade,

responsabilidade, sentido crítico)
d.2 – Competente (sabe ler a realidade; mobiliza o conhecimento; resolve criativamente situações).
e) Agente de transformação da realidade
e.1 – Compassivo (sensível ao sofrimento do outro; com sentido da justiça do reino).
e.2 – Responsável (solidário; comprometido; com esperança e coragem na construção de um mundo mais
fraterno e ecológico).

3.2 – PERFIL DOS ALUNOS DOS CENTROS EDUCATIVOS DAS IRMÃS DOROTEIAS

1 - UM SENTIDO DE EDUCAR
Educar com as Irmãs Doroteias é, antes de tudo, encarnar uma espiritualidade. Espiritualidade que é um modo de
ver, de relacionar-se e de agir, que nasce e se alimenta da experiência de Deus em Jesus Cristo ao jeito de Santa
Paula.
Uma espiritualidade que se torna proposta educativa. Por isso, no dizer das Constituições atuais das Irmãs Doroteias,
educar significa deixar-se possuir pela pedagogia do Evangelho que leva a pessoa a descobrir que é amada por Deus,
a acreditar nesse amor e a crescer até à plenitude da maturidade em Cristo (cf. Const. 26).
E assim a Comunidade educativa é, primordialmente, uma comunidade evangelizadora que educa ao estilo de Paula
Frassinetti.

2 – UM MODO DE EDUCAR
A ação educativa das Irmãs Doroteias visa o crescimento integral da pessoa através da Educação Evangelizadora,
realiza-se num processo de experiência-reflexão em permanente diálogo: Vida/Evangelho, Cultura-Ciência/Fé (cf.
Const. 5) e tem como pedagogia de fundo “a via do coração e do amor” vivida com firmeza e suavidade. “… pela via
do coração e do amor pode conseguir-se tudo … mas um pouco de cada vez” (C. 663,6). “A firmeza seja sempre
temperada com a suavidade nos modos e nas palavras” (C. 801,14).

3 - UM MODO DE SER - UM TIPO DE PESSOA
Pessoa INTEIRA – unificada, reta, crítica, de discernimento, centrada no essencial…
* marcada pela SIMPLICIDADE
Simplicidade que, em Santa Paula, “toma sempre o caminho mais reto e comum … leva a tratar com o próximo sem
artifício … olha apenas para Deus … sem cuidar dos próprios interesses …”, “… é tudo o que não é duplo” (Const. 51,

119). Simplicidade que harmoniza, portanto, a pessoa e, ao mesmo tempo, define um estilo de vida simples e
comum, desde as origens, e um modo de trabalhar: “Trabalhar em simplicidade” – lema do Instituto
*e desafiada a encarnar o modo de ver a vida, os acontecimentos, a complexidade do mundo que é próprio do olhar
de Deus, o olhar da Fé, que pede a atenção aos sinais dos tempos e o discernimento para realizar a Vontade de Deus,
única pérola procurada por Santa Paula.

Pessoa COMUNITÁRIA – próxima, de relação, capaz de dialogar, compreender, integrar a diferença, cooperar,
trabalhar em equipa…
*marcada pelo ESPÍRITO DE FAMÍLIA
Espírito de Família que caracteriza as relações e o ambiente dos espaços educativos das Doroteias, desde Santa
Paula. A sua grande escola, que foi a vida de família, põe em evidência a necessidade da experiência educativa, seja
em que âmbito for, se viver em ambiente familiar. O sentido do outro, o respeito, a delicadeza, o cuidado e atenção
do mais fraco, numa palavra, a caridade, que ela chama a virtude rainha, são a marca da relação, do espírito
comunitário que vive e recomenda
* e desafiada a encarnar o modo de relacionar-se que Jesus viveu e ensinou: o mandamento novo do amor, o critério
definitivo que Santa Paula assumiu na sua vida. Amar como Jesus amou que pede o constante sair de si, o perdão e
a reconciliação para construir a unidade e a comunhão.

Pessoa DOM – sensível à realidade, compassiva e solidária, capaz de entrega e compromisso, com sentido do bem
comum…
*marcada pelo ESPÍRITO DE SERVIÇO
Espírito de Serviço que é dom de si constante, desinteressado, discreto, com atenção à realidade e predileção pelos
mais desfavorecidos - marcas significativas da vida e da obra de Santa Paula e da tradição educativa das Doroteias
desde o início. Nos menos amados, menos atraentes, nos pobres, parecia a Santa Paula “amar a pura imagem de
Deus sem moldura” (Mem. p. 81)
*e desafiada a encarnar o modo de agir que não tem outro interesse senão a glória de Deus, que é o maior bem das
pessoas, modo de agir marcado pela esperança que é serviço à construção do Reino de Deus e da sua Justiça.

4 - UM HORIZONTE
O horizonte da educação é a transformação do mundo: “Formando as crianças, a Pia Obra de Santa Doroteia pode
formar a metade da geração que surge … Pode dizer-se, além disso, que educar bem as crianças é transformar o
mundo e conduzi-lo à verdadeira vida” (Const. 51,207).
O horizonte da transformação do mundo, hoje, implica educar para a Justiça, criar uma sensibilidade à Justiça que
leva a reagir, a intervir, a lutar por uma “transformação do mundo na grande família de Deus”, construída na justiça
e na fraternidade universal (Const. 4, 27).

5 – UM PERFIL DE ALUNOS/AS
De acordo com o Princípio da educação integral (cfr. A Escola que Queremos), a finalidade da ação educativa é a de,
de modo personalizado, promover o desenvolvimento e o crescimento harmonioso de todas as dimensões
(bio/psíquica/social/espiritual…), inteligências e dinamismos (corporeidade, intelecto, afetividade, vontade)
constitutivas/os da pessoa.
A educação visa a formação integral dos alunos e, portanto, tem como fundamento orientador um perfil de pessoa
holisticamente considerado, avesso à fragmentação ou à sobrevalorização de qualquer dimensão.
Pessoa que se desenvolve de forma integrada em interação com o mundo e em relação com Deus, explorando
capacidades e potenciando domínios de fragilidade, numa lógica de ação e serviço transformadores que procuram
o crescimento individual como meio para o desenvolvimento comum.
Pessoa que se conhece e reconhece como um todo, parte de uma realidade que transforma e pela qual se deixa
transformar com vista ao bem-maior, procurando sempre a vontade de Deus.
Pessoa que se reconhece parte do projeto da Criação e que assume a sua liberdade como oportunidade de participar
neste mesmo projeto, procurando desenvolver-se em todos os domínios com vista à consecução de um projeto vital
que a ultrapassa porque é dom para o mundo e para o outro.
A pessoa é assim convidada a ser protagonista da própria vida e agente de transformação da realidade, pautando a
sua ação e crescimento pela mobilização de valores e competências que lhe permitem intervir na vida e na história
dos indivíduos e das sociedades, procurando sempre a valorização da dignidade humana e o respeito pela criação.

5.1 – DESCRITORES DO PERFIL DE ALUNOS/AS
Radicando este perfil, simultaneamente, na igual dignidade de todos os alunos e na irredutível singularidade de cada
um, estes descritores são:
•

traços essenciais do perfil pessoal que ansiamos que cada aluno venha a desenvolver e que, em conjunto,
desenham a educação integral por que tanto pugnamos;

•

apontamentos-síntese que ajudam cada Centro Educativo a planear as suas atividades, tudo o que se faz
na escola, pois tudo o que acontece em cada Centro Educativo é “currículo”, tudo educa (implícita ou
explicitamente) e o melhor é que tudo se faça de modo positivo e clarificado, com uma intencionalidade
educativa que dignifique o que as Irmãs Doroteias sempre consideraram ser a melhor educação;

•

horizonte de ação e instrumentos de trabalho.

DOIS GRANDES EIXOS INDISSOCIÁVEIS:
SER PROTAGONISTA DA PRÓPRIA VIDA
SER AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE

A. Protagonista da própria vida

A.1 - AUTÊNTICO
•

É verdadeiro, genuíno, coerente.

•

Reconhece-se como ser único.

•

Toma decisões coerentes com os seus valores e crenças.

•

Respeita o outro e o diferente.

•

Assume posições e comunica-as com clareza e abertamente.

•

É determinado.

•

Adota um estilo de vida simples.

A.2 - AUTÓNOMO
•

Pensa e age com autonomia em coerência com os valores e objetivos pessoais.

•

Define objetivos pessoais, traça planos e concretiza projetos.

•

Sabe encontrar respostas para novas situações, mobilizando múltiplas dimensões da inteligência e
conhecimentos.

•

Expressa as suas necessidades e pede ajuda sempre que necessário.

•

Avalia o cumprimento de objetivos e projetos pessoais, com responsabilidade e autonomia.

•

Cuida de si, do seu corpo e do seu espírito.

A.3 - CONFIANTE
•

É confiante, resiliente e persistente.

•

É entusiasta e motivado para aprender.

•

Reconhece oportunidades nas dificuldades.

•

Sabe-se uma pessoa amada por Deus, vivendo de forma tranquila e simples.

•

Tem uma atitude positiva e construtiva, autorregulada.

•

Reconhece os aspetos positivos em si e nos outros, valorizando os dons que gratuitamente recebe.

•

Vive atento ao outro e às suas necessidades e entusiasma os outros na concretização dos seus projetos de
vida.

A.4 - CONSCIENTE
•

Conhece-se a si e aos que o rodeiam.

•

Conhece e confia nas suas capacidades e é consciente das suas limitações.

•

É capaz de um discernimento pessoal aprofundado, estando atento aos sinais dos tempos e à ação de Deus
na história.

•

Reflete sobre o mundo e a vida com base num olhar informado, crítico e construtivo.

A.5 - COMPETENTE
•

Tem uma visão alargada e prospetiva sobre a realidade.

•

Analisa criticamente a realidade e os seus problemas.

•

Gere as suas aprendizagens, colocando os seus conhecimentos e as suas capacidades ao serviço do bem
comum.

•

Faz sínteses, organizando ou integrando os elementos, pontos de vista ou componentes de um todo
(situações, descrições, acontecimentos).

•

Mobiliza os conhecimentos técnicos e científicos para responder aos desejos e necessidades humanos, com
consciência das consequências éticas, sociais e ecológicas.

•

Utiliza eficazmente os códigos que permitem exprimir e representar conhecimento em várias áreas do
saber, conduzindo a produtos linguísticos, musicais, artísticos, tecnológicos, matemáticos e científicos.

•

Comunica eficazmente, dominando instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar
e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes documentais e sua
credibilidade.

•

Toma decisões explicando (a lógica dos seus) argumentos.

•

Investe no seu desenvolvimento pessoal.

•

Identifica áreas de interesse e as necessidades de aquisição de novas competências.

B. Agente de transformação da realidade

B.1 - COMPASSIVO
•

Respeita, sem reservas, a dignidade humana.

•

É capaz de sair de si e ir ao encontro dos outros (sobretudo dos mais necessitados).

•

Experimenta e verbaliza sentimentos de compaixão.

•

Identifica e reflete sobre o sofrimento alheio (descriminações, exclusões, injustiças), colocando-se na
perspetiva do outro.

•

Age de forma solidária, com sentido do bem comum

B.2 - RESPONSÁVEL
•

Manifesta cuidado com a “casa comum” da humanidade e com a sustentabilidade do planeta.

•

Compreende “a criação como um recurso de Deus e um vínculo com Ele”.

•

Faz escolhas responsáveis, de acordo com um quadro de valores e as necessidades do contexto, priorizando
vontades e desejos.

•

Compreende os equilíbrios e fragilidades do mundo natural, adotando comportamentos que promovem a
saúde e bem-estar e respondem aos grandes desafios globais do ambiente.

•

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, prevendo e avaliando o impacto das suas
ações.

B.3 - COOPERANTE
•

É uma pessoa próxima e capaz de interação respeitadora, construtiva e colaborativa com os outros.

•

É capaz de trabalhar em equipa.

•

Interage com tolerância, empatia e responsabilidade.

•

É capaz de negociar e aceitar diferentes pontos de vista.

•

Resolve problemas de ordem relacional de forma pacífica, com empatia e sentido crítico.

B.4 - CRÍTICO
•

Observa, identifica, analisa e dá sentido à informação, às experiências e às ideias e argumenta com base
em diferentes premissas e variáveis e no quadro de valores do centro educativo.

•

Expressa as suas reflexões sobre os prós e contras ao tomar decisões relativamente importantes.

•

Analisa a realidade numa perspetiva crítica, criativa e construtiva.

•

Quando confrontado com problemas complexos, valoriza a profundidade da análise, em detrimento da
superficialidade facilitadora.

•

Analisa as questões deforma ampla, encarando as várias perspetivas ou pontos de vista possíveis.

B.5 - CRIATIVO
•

Gera e aplica novas ideias em contextos específicos.

•

Identifica e desenvolve ideias e soluções alternativas e estabelece novos cenários, de modo crítico e
inovador, como resultado da interação com os outros e da reflexão pessoal.

•

Procura e encontra ideias e soluções inovadoras para problemas complexos.

•

Expressa criativamente as suas emoções, pensamentos e projetos.

•

Identifica e prevê diferentes cenários e opções e estabelece critérios de avaliação dos resultados.

PROJETO EDUCATIVO E CURRICULAR DE ESCOLA
PROJETO CURRICULAR DO PRÉ-ESCOLAR

Ano Letivo 2020/2021

1 – O QUÊ ?- PROJETO CURRICULAR DO PRÉ-ESCOLAR
O Projeto Curricular é, no Pré-escolar e no Colégio Nossa Senhora da Paz, constituído por um conjunto de princípios
para apoio do Educador nas decisões sobre a gestão curricular e a sua prática, ou seja, para conduzir o processo
educativo a desenvolver com cada grupo de crianças, em função da sua idade.
Com base no conhecimento daquilo que se espera que seja o desenvolvimento da criança (psicologia do
desenvolvimento) é traçado um percurso de formação. Para a sua construção deve ter-se em conta a faixa etária e
o desenvolvimento das crianças, escutando os seus saberes, as suas necessidades e interesses, as suas características
individuais e de grupo, o meio sócio-económico e cultural e o seu contexto.
O Projeto Curricular de Grupo deve ser também fundamentado nos referenciais institucionais como o Projeto
Educativo e Curricular de Escola (opções, prioridades e competências), Plano Anual de Atividades e o Regulamento
Interno; e nos referenciais curriculares nacionais como as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar
(2017), definidas pelo Ministério da Educação.
O Projeto Curricular de Grupo deve abranger, em todos os grupos de Pré-escolar do Colégio, as seguintes Áreas de
Conteúdo:

1.1 – ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL
Esta área é considerada como área transversal, pois tendo conteúdos e intencionalidade próprios, está presente em
todo o trabalho educativo realizado no jardim de infância. Esta área incide no desenvolvimento de atitudes,
disposições e valores, que permitam às crianças continuar a aprender com sucesso e a tornarem-se cidadãos
autónomos, conscientes e solidários.
Esta área deverá proporcionar ao grupo, de acordo com a sua fase de desenvolvimento, a aquisição de espírito crítico
e a interiorização de valores espirituais, estéticos, morais e cívicos, tornando as crianças capazes da resolução dos
problemas da vida. Favorece a sua inserção na sociedade como seres autónomos, livres e solidários, evidenciando
que o ser humano se constrói em interacção social sendo influenciado e influenciando o meio que o rodeia. Motiva
cada criança a vivenciar e explorar todos os valores culturais e tradicionais existentes na sociedade, ou seja, no seu
meio envolvente.
Dada a transversalidade da área de Formação Pessoal e Social, diversas aprendizagens enunciadas nesta área são
retomadas noutras áreas, entendendo-se essas aprendizagens como correspondendo a um processo progressivo
que, realizado ao longo da educação pré- -escolar, terá continuidade ao longo da vida. Nessas aprendizagens
interligadas consideram- -se quatro componentes:
▪ Construção da identidade e da autoestima;
▪ Independência e autonomia;
▪ Consciência de si como aprendente;
▪ Convivência democrática e cidadania

1.1.1 - EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA E EDUCAÇÃO DA INTERIORIDADE
Na sequência do que foi já definido nas Opções e Prioridades/Competências Gerais previstas no currículo do
Colégio Nossa Senhora da Paz, a área de EMRC compreenderá os seguintes domínios e objetivos:

DOMÍNIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A DESENVOLVER

CULTURA E VISÃO CRISTÃS

‐ Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana
‐Interpretar produções culturais (literárias, pictóricas, musicais ou outras)
que
utilizam
ou aludem
a perspetivas
religiosas
ou a cristã
valorescom
éticos.
‐Relacionar
o fundamento
religioso
da moral
os princípios,

ÉTICA E MORAL

RELIGIÃO E
EXPERIÊNCIA RELIGIOSA
CULTURA BIBLICA

PATRIMÓNIO E ARTE CRISTÃ

valores e
orientações para o agir humano, propostos pela Igreja.
‐ Organizar um universo coerente de valores, a partir de um quadro
de
interpretação ética humanista e cristã.
‐ Mobilizar princípios e valores éticos para a orientação do comportamento
em
situações vitais do quotidiano.
outros constitutivo
com base nos
‐ Relacionar‐se
Identificar o com
núcleoos central
da princípios
identidade dedo
cooperação e
Cristianismo,
solidariedade, assumindo
a alteridade e diversidade como fator de
particularmente
do Catolicismo.
‐enriquecimento
Interpretar textos
fundamentais da Bíblia, extraindo significados
mútuo.
adequados e relevantes.
‐ Reconhecer as implicações da mensagem bíblica nas práticas de vida
quotidiana
‐ Interpretar produções estéticas de temática cristã, de âmbito universal e local.
‐ Apreciar produções estéticas de temática cristã, de âmbito universal e local.

Esta atividade é semanal, no âmbito da autonomia curricular do Colégio.
O Colégio Nª Sª da Paz quer ser uma Comunidade Evangelizadora que educa ao estilo de Paula e que, através da
relação próxima e personalizada e pelo exemplo, promove o crescimento harmonioso da pessoa para que seja
protagonista da própria vida e agente de transformação da realidade. Neste sentido, considera-se fundamental a
Educação da Interioridade, que permita às crianças e jovens descobrir o seu interior e a sua capacidade para refletir,
discernir e amar, tornando-os progressivamente protagonistas da própria vida que optam na liberdade que brota do
mais fundo do seu ser.
A Educação da Interioridade é concebida sempre a partir da antropologia cristã, longe do isolamento pessoal, do
intimismo, da auto-satisfação ou da tentação de a reduzir a uma dimensão meramente psíquica. A experiência de
auto-reconhecimento e de (re) descoberta do sentido da vida, em liberdade, proporciona a abertura à
transcendência, convida à amizade com Cristo, traduzindo-se mais tarde em ação e compromisso efetivo com a
Justiça do Reino, como agente transformador do mundo.
São objetivos da Educação da Interioridade:
1º Facilitar os processos de unificação das dimensões da Pessoa

•

Pacificar o interior, não para ficar na Auto valorização como as técnicas de mindfulness, mas para melhorar

a relação com os outros, para que todos sejam pessoas proactivas, capazes de transformar as relações e o mundo.
Não se trata de uma proposta de fechamento em si mesmo.
•

Apresentar as propostas de tal maneira que o aluno diga “quero ser”, entregando-lhe as ferramentas para

que construa o seu “eu” de forma autêntica e plena.
2ª Cultivar a atenção e a escuta
•

A atenção ao mundo interior é um apelo forte que surge cada vez mais como uma preocupação tanto da

parte dos professores, como da parte das famílias e dos próprios alunos.
3ª Valorizar o gosto pelo silêncio, pela arte e pela beleza
•

Dar tempo ao silêncio, ao encontro consigo mesmo, ao gosto pelas coisas comuns de cada dia.

•

É preciso criar condições para que o coração de cada criança se desenvolva, se dilate, e possa viver com

mais profundidade o seu dia-a-dia.
4º Construir a unidade com os outros, com o mundo e com Deus
•

Que a pessoa crie a sua própria autonomia, aprenda a falar, a escutar bem e depois consiga argumentar.

•

Que o seu coração se desenvolva, se dilate, e possa viver com mais profundidade o seu dia-a-dia.

•

Que se abra à transcendência, à amizade com Cristo, traduzindo-se mais tarde em ação e compromisso

efetivo com a Justiça do Reino, como agente transformador do mundo.
•

Que no confronto com Jesus vá sentindo na sua vida o convite ao “mágis”.

1.2 – ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO
A área de expressão e comunicação engloba as aprendizagens relacionadas com o desenvolvimento psicomotor e
simbólico que determinam a compreensão e o progressivo domínio de diferentes formas de linguagem, bem como
diferentes formas de linguagem que são indispensáveis para a criança interagir com os outros, dar sentido e
representar o mundo que a rodeia.
Abrange os seguintes domínios:
- Domínio da Educação Física – constitui uma abordagem específica de desenvolvimento de capacidades motoras,
em que as crianças terão oportunidade de tomar consciência do seu corpo, na relação com os outros e com diversos
espaços e materiais.
- Domínio da Educação Artística – engloba as possibilidades de a criança utilizar diferentes manifestações artísticas
para se exprimir, comunicar, representar e compreender o mundo. A especificidade de diferentes linguagens
artísticas corresponde à introdução de subdomínios que incluem:
* artes visuais
* jogo dramático/teatro
* dança.
* música
Este último sub-domínio é trabalhado nas seguintes dimensões:

Educação Auditiva
Objetivos gerais:
Potenciar a capacidade de concentração auditiva, criando hábitos de escuta
Discriminar os parâmetros do som (intensidade, timbre, altura e duração)
Desenvolver a atenção e a memória auditiva
Favorecer o descobrimento do mundo sonoro com uma atitude aberta
Desenvolver o gosto pelas audições musicais
Favorecer a adaptação ao meio ambiente
Desfrutar as atividades auditivas
Cuidar e manter o material sonoro
Respeitar as atividades dos outros.
Objetivos específicos:
Reconhecer e discriminar sons do corpo e do meio ambiente
Descobrir e reproduzir sons novos
Interiorizar sons
Discriminar som/silêncio. Experimentar o silêncio
Diferenciar sons agudos, médios e graves
Identificar vozes faladas e vozes cantadas
Reconhecer sons fortes, médios e suaves
Diferenciar sons compridos e sons curtos
Experimentar sons com os instrumentos de percussão e familiarizar-se com eles
Localizar a direcionalidade do som
Reconhecer frases musicais em canções, audições e danças
Expressar com o corpo o tempo, a dinâmica e o carácter da música
Educação rítmica
Objectivos gerais:
Adquirir autonomia pessoal
Desenvolver atividades motoras básicas: andar, correr, saltar (ritmos básicos)
Desenvolver a atenção, concentração, criatividade, etc
Adquirir precisão rítmica em determinados movimentos corporais
Desenvolver o corpo na relação espaço-tempo
Desenvolver as habilidades e destrezas básicas com os instrumentos corporais e com os de percussão
Desfrutar com as atividades rítmicas
Cuidar e manter os instrumentos musicais
Respeitar as atividades dos outros
Objetivos específicos:
Reconhecer e executar ritmos básicos

Ajustar-se a ritmos propostos
Reconhecer e marcar a pulsação e acento com o corpo
Marcar a pulsação com os instrumentos de percussão
Coordenar o ritmo com o movimento e a expressão corporal
Executar ecos rítmicos, ostinatos, pergunta-resposta
Realizar percussões corporais em diferentes planos: pés, joelhos, palmas, etc
Expressar ritmos binários e ternários através do movimento corporal
Reconhecer canções pelo seu ritmo
Improvisar acompanhamentos com percussão corporal
Improvisar acompanhamentos com os instrumentos de percussão
Educação Vocal
Objetivos Gerais:
Desenvolver qualidades musicais: falar e cantar com voz natural
Sistematizar determinados hábitos para uma correta emissão, articulação, respiração
Descobrir diferentes possibilidades da voz
Reconhecer, recordar a letra de canções
Cantar um repertório de canções apropriadas à educação infantil
Aumentar a capacidade de expressão através do canto
Cuidar a voz, desenvolvendo hábitos de higiene
Desfrutar com a participação em Coros
Respeitar as atividades dos outros
Objetivos específicos:
Exercitar a respiração e relaxamento
Articular e pronunciar correctamente os sons da própria língua
Brincar com a voz, imitar sons e vozes familiares
Cantar sem forçar a voz, evitando gritar quando se fala e se canta
Modular a voz cantada e falada
Imitar e reproduzir exercícios de ecos e ostinatos melódicos
Inventar, improvisar pequenas melodias
Afinar o mais possível à tonalidade estabelecida
Participar em atividades de canto. Cantar em grupo seguindo as diretrizes do professor
Participar em atividades de dramatização de canções
Memorizar letras de canções
Reconhecer canções pela sua melodia
Desenhar canções
- Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita – o desenvolvimento da linguagem oral é fundamental na
educação pré-escolar, como instrumento de expressão e comunicação que a criança vai progressivamente

ampliando e dominando, nesta etapa do seu processo educativo. Importa ainda facilitar, nesta etapa, a emergência
da linguagem escrita, através do contacto e uso da leitura e da escrita em situações reais e funcionais associadas ao
quotidiano da criança.
Neste domínio serão trabalhadas, no âmbito da linguagem oral, a comunicação oral, a consciência linguística
(fonológica); e no âmbito da abordagem à escrita, a funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em
contexto, a identificação de convenções de escrita, a motivação para ler e escrever.
- Domínio da Matemática – tendo a matemática um papel essencial na estruturação do pensamento, e dada a sua
importância para a vida do dia a dia e para as aprendizagens futuras, o acesso a esta linguagem e a construção de
conceitos matemáticos e relações entre eles são fundamentais para a criança dar sentido, conhecer e representar o
mundo.
Neste domínio serão trabalhados números e operações, organização e tratamento de dados, geometria e medida,
o interesse e a curiosidade pela matemática.

1.3 – ÁREA DE CONHECIMENTO DO MUNDO
A criança aprende em interação com o mundo que a rodeia, tendo sempre curiosidade e desejo de saber mais, de
compreender e dar sentido ao mundo, tarefa que é própria do ser humano.
Por isso, é importante dar-lhe oportunidade de contactar com novas situações que se tornam ocasiões de
descoberta e de exploração do mundo. Assim pode-se dizer que todas as áreas de conteúdo constituem de certo
modo formas de conhecimento do mundo, sensibilizando as crianças para tudo o que as rodeia, o meio envolvente,
o meio natural.
A área do Conhecimento do Mundo enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber e
compreender o porquê. Esta sua curiosidade é fomentada e alargada na educação pré-escolar através de
oportunidades para aprofundar, relacionar e comunicar o que já conhece, bem como pelo contacto com novas
situações que suscitam a sua curiosidade e o interesse por explorar, questionar descobrir e compreender. A criança
deve ser encorajada a construir as suas teorias e conhecimento acerca do mundo que a rodeia. Encara-se a Área do
Conhecimento do Mundo como uma sensibilização às diversas ciências naturais e sociais abordadas de modo
articulado, mobilizando aprendizagens de todas as outras áreas. Assim, para estruturar e representar a sua
compreensão do mundo, as crianças recorrem a diferentes meios de expressão e comunicação (linguagem oral e
abordagem à escrita matemática e linguagens artísticas).
A abordagem ao Conhecimento do Mundo implica também o desenvolvimento de atitudes positivas na relação com
os outros, nos cuidados consigo próprio, e a criação de hábitos de respeito pelo ambiente e pela cultura,
evidenciando-se assim a sua inter-relação com a área de Formação Pessoal e Social. As crianças vão compreendendo
o mundo que as rodeia quando brincam, interagem e exploram os espaços, objetos e materiais. Nestas suas
explorações, vão percebendo a interdependência entre as pessoas e entre estas e o ambiente. Assim, vão
compreendendo a sua posição e papel no mundo e como as suas ações podem provocar mudanças neste. Uma
abordagem, contextualizada e desafiadora ao Conhecimento do Mundo, vai facilitar o desenvolvimento de atitudes
que promovem a responsabilidade partilhada e a consciência ambiental e de sustentabilidade. Promovem-se assim

valores, atitudes e comportamentos face ao ambiente que conduzem ao exercício de uma cidadania consciente face
aos efeitos da atividade humana sobre o património natural, cultural e paisagístico” (Cfr. Orientações Curriculares
para a educação pré-escolar, 2017).
Nesta área far-se-á uma introdução à metodologia científica, uma abordagem às ciências, ao conhecimento do
mundo social, físico e natural, tecnológico.
Consideram-se as “áreas de conteúdo” como âmbitos do saber, com uma estrutura própria e com pertinência
sociocultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também atitudes,
disposições e saberes-fazer. Deste modo, a criança realiza aprendizagens com sentido, sendo capaz de as utilizar
noutras situações quotidianas, desenvolvendo atitudes positivas face às aprendizagens e criando disposições
favoráveis para continuar a aprender (…).
A distinção entre áreas de conteúdo corresponde a uma chamada de atenção para aprendizagens a contemplar, que
devem ser vistas de forma articulada, dado que a construção do saber se processa de forma integrada, e há interrelações entre os diferentes conteúdos, bem como aspetos formativos que lhes são comuns. As áreas de conteúdo
são, assim, referências a ter em conta na observação, planeamento e avaliação do processo educativo e não
compartimentos estanques a serem abordados separadamente(…)
A perspetiva holística, que caracteriza a aprendizagem da criança e que está subjacente ao brincar, estará também
presente na abordagem das diferentes áreas de conteúdo. Ao brincar, as crianças vão-se apropriando de conceitos
que lhes permitem dar sentido ao mundo e em que o/a educador/a pode reconhecer o contributo para a
aprendizagem de diversos tipos de conhecimento, tais como, a língua, a matemática, as ciências. É esta curiosidade
e interesse das crianças por explorar e compreender que dará progressivamente lugar à sua participação no
desenvolvimento de projetos de aprendizagem mais complexos, que mobilizam diferentes áreas de conteúdo. Não
há, assim, uma oposição, mas uma complementaridade e continuidade, entre o brincar e as aprendizagens a realizar
nas diferentes áreas de conteúdo. Esta perspetiva de continuidade entre brincar e aprender articula-se com o
reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo, que lhe garante o direito de ser escutada
nas decisões relativas à sua aprendizagem e de participar no desenvolvimento do currículo. No contexto relacional
e de interação social do jardim de infância, e partindo das experiências e saberes únicos da criança, considerada
como capaz de construir a sua aprendizagem, cada uma aprende e contribui para a aprendizagem e progresso das
outras”. (cfr. Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 2017).
No Colégio Nossa Senhora da Paz pretende-se que estas áreas estejam naturalmente interligadas, articulando-se
entre si de forma a construir um processo de ensino e a aprendizagem global e não estanque. Em cada uma delas
poderemos encontrar intenções e actividades que lhes correspondem.
O Projeto Curricular de Grupo é desenvolvido, realizado e avaliado através das planificações semanais e das suas
respectivas avaliações, da responsabilidade da Equipa Pedagógica de cada turma.
É sempre um documento aberto e flexível, na medida em que em qualquer momento podem surgir novas intenções
ou atividades, a partir das necessidades e interesses das crianças.

2 – O QUÊ? - COMPETÊNCIAS E PROJETOS CURRICULARES DE GRUPO
Os Projetos Curriculares dos diferentes grupos etários podem ser tipificados e apresentados em teia ou por
competências.

3 – COMO? - METODOLOGIA DE PROJETO
A metodologia pedagógica utilizada para implementação dos Projetos Curriculares de Grupo é, no Colégio Nossa
Senhora da Paz, a Metodologia de Projeto.
Um projeto é um estudo em profundidade de um determinado tópico/tema, que uma ou mais crianças levam a
cabo. É o ênfase que é dado à parte do currículo que incentiva as crianças a aplicar as suas capacidades emergentes
em atividades informais e abertas que são destinadas a melhorar a sua compreensão do mundo em que vivem.
Ao contrário da brincadeira espontânea, os projetos envolvem habitualmente as crianças num planeamento
avançado e em várias atividades que requerem a manutenção de esforço em vários dias ou semanas. Um dos
principais objetivos da educação é melhorar a compreensão dos alunos em relação ao mundo que os rodeia e
fortalecer a sua vontade de continuarem a aprender (Katz, 1997).
Trata-se de uma metodologia de trabalho que valoriza a criança como um ser capaz e competente para resolver
problemas e ultrapassar etapas através de pesquisas e investigações que realiza.
O trabalho de projeto funciona como uma forma de ensino – aprendizagem ativa na qual o educador tem o papel
de disponibilizar à criança uma interação com o ambiente, a sociedade, o meio, os objetos e de a motivar para que
seja ativa na construção do seu conhecimento.
Sendo uma das metodologias mais enriquecedoras na construção de conhecimento por parte das crianças, pode ser
levada a cabo individualmente, em grupo, ou por toda a turma.
Um projeto é a parte estruturada do currículo, podendo figurar entre muitas outras atividades disponíveis; muitos
outros elementos do currículo pré-escolar habitual permanecem paralelos ao trabalho de projeto. Este difere das
outras partes do currículo pelo facto de se basear nos planos e nas intenções individuais e de grupos, embora
recorrendo habitualmente à orientação do educador.
A abordagem de Projecto pressupõe uma grande implicação de todos os participantes, nomeadamente as crianças
e toda a equipa pedagógica do Colégio Nossa Senhora da Paz que com elas trabalha direta ou indiretamente:
Educadora, Auxiliares, Estagiárias e toda a Comunidade envolvente. Permite a participação ativa dos interessados,
assim como a troca de experiências entre os intervenientes, sendo a função do Educador a de mediador em todo o
processo (é ele quem possui as bases teóricas para a elaboração das intenções a serem desenvolvidas).
As crianças são o motor do avanço ou estagnação do projecto, mas cabe ao Educador construir este processo de
forma cativante e produtiva para o seu grupo.
Com a implementação desta metodologia pretendemos, assim:
a) Promover o envolvimento mental das crianças em tudo o que fazem (objetivos intelectuais)

b) Que os adultos e crianças compreendam que a escola é vida (as experiências escolares são experiências da vida
real, não são artificiais nem institucionais)
c) Atingir um sentido de comunidade no grupo
d) Encarar o ensino como um desafio e uma oportunidade

3.1 - ETAPAS
3.1.1 – Definição do Problema
- As crianças fazem perguntas, questionam-se, despertam para novos interesses. Esta etapa, à semelhança da
seguinte, é habitualmente registada na chamada TEIA DO PROJETO, onde as crianças registam o que sabem e não
sabem, sobre aquilo que as interessou e querem trabalhar.
3.1.2 – Planificação e lançamento do trabalho
- Investigação sobre os percursos, espaços, recursos necessários para dar resposta às questões que surgem,
refletindo-se sobre “o que queremos fazer”, “com quem”, “com quê”, “onde” e “quando”.
3.1.3 - Execução
- Concretização do que se pensou e decidiu anteriormente
3.1.4 - Avaliação/ Divulgação
- Apresentação do Projeto, do conhecimento adquirido e mobilizado pelas crianças e avaliação de todo o
trabalho realizado.

3.2 – REDES DE PROJETOS
O lançamento de cada Projeto e do que com ele se pretende, bem como o seu desenvolvimento, passa pelo registo
numa Rede de Projeto (Rede de Tópicos), cuja estrutura é exemplificada nas Teias de Projectos desenvolvidos
concretamente por crianças de 3, 4 e 5 anos do Colégio Nossa Senhora da Paz.

4 – ONDE? - A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO
No Colégio Nossa Senhora da Paz considera-se que o ambiente educativo que se vive dentro de uma sala transmite
sensações, evoca recordações, transmite segurança ou inquietações: dentro de uma sala de jardim-de-infância há
um pequeno mundo. O espaço-sala é partilhado diariamente pela Equipa Pedagógica e pelas crianças, por isso deve
ser um espaço em que todos se sintam bem, com o qual se identifiquem, que seja familiar.
Uma sala de aula de Jardim de Infância deve ser, antes de mais nada, um cenário muito estimulante, capaz de facilitar
e sugerir múltiplas possibilidades de ação (Zabalza, 1998).
Para a criança, o espaço é o que ela sente, o que vê, o que faz nele. Portanto o espaço é sombra e escuridão, é
grande, enorme ou pelo contrário, pequeno; é poder correr ou ter que ficar quieto, é esse lugar para onde ela pode
ir, olhar, ler, pensar. O espaço é em cima, em baixo… (Battini, 1998).

Na verdade o espaço é um elemento fundamental no desenvolvimento das crianças pois é através dele que
diariamente elas se vão desenvolvendo, a partir das diferentes atividades e dos relacionamentos que estabelecem
com outras crianças ou adultos.
A organização do espaço favorece um desenvolvimento harmonioso e integral da criança, ajuda a fomentar regras,
transmitir segurança e garantir a autonomia.
Mas nem só o espaço - sala é local de aprendizagem. Este vai mais além das quatro paredes daquela, estendendose para o refeitório, o recreio, o ginásio e as casas de banho.
Na organização que fazemos do espaço educativo, consideramos importantes os seguintes critérios:

4.1 – ESTRUTURAÇÃO POR ÁREAS
O espaço da sala de aula funciona melhor para as crianças quando está dividido em diferentes áreas de trabalho.
Estas ajudam as crianças a ver quais são as suas opções, já que cada área oferece um conjunto de oportunidades de
trabalho (Forneiro, 1998). A sua presença, ao longo do ano lectivo, pode variar, de forma flexível, podendo algumas
delas estar ausentes em determinados momentos.
Cada área de trabalho proporciona às crianças diferentes escolhas e experiências; cada uma está devidamente
identificada com recurso ao código escrito, contendo também alguma forma simbólica de identificação do número
de crianças que podem estar aí a trabalhar.
Elas podem ser diversas, dependendo das idades, interesses, vivências e projetos dos grupos:
Área da Casinha/Garagem – É um espaço onde as crianças brincam ao “faz-de-conta”, estimulam a imaginação e a
representação de papeis, realizam atividades de exploração e imitação. Também desenvolvem uma imagem realista
do mundo que as rodeia e trabalham cooperativamente com outras crianças desenvolvendo a linguagem;
Área da Biblioteca – Neste espaço as crianças gostam de se sentar para relaxar, “ler” um livro, realizar pesquisas ou
brincar ao faz de conta. Aqui as crianças trabalham a memória, a criatividade;
Área da Escrita - É um local de iniciação à escrita onde as crianças podem colar letras, formar palavras e brincar ao
faz de conta. Trabalham a linguagem escrita e oral;
Área dos Jogos – Inclui diferentes jogos que as crianças podem escolher e promovem o seu desenvolvimento de uma
forma lúdica;
Área da Interioridade/Espiritualidade - Formação Cristã (Cantinho das coisas bonitas/Cantinho dos Amigos/Cantinho
de Jesus) – Promove a vivência espiritual da criança e a sua interioridade, estimulando o seu contacto com a vida de
Jesus. É um local reservado, sossegado e de intimidade. Aqui as crianças têm a possibilidade de estar sozinhas,
relaxar e pensar;
Área das Construções - Desperta a imaginação e faz com que as crianças brinquem e partilhem uma variedade de
materiais;
Área da Música – Inclui instrumentos musicais onde as crianças podem brincar ao faz de conta, experimentar e
explorar diferentes instrumentos, ritmos e sons;

Área de Acolhimento - Onde se realiza o acolhimento de manhã ou da parte da tarde. Também se planifica, avalia,
marcam-se as presenças, responsabilidades e calendário, canta-se, comunica-se, partilham-se experiências,
realizam-se algumas atividades em grande grupo;
Área das Artes Plásticas- Neste local as crianças têm a possibilidade de manusear diferentes materiais, desenvolver
a sua criatividade através do desenho, rasgagem, recorte, colagem, pintura e modelagem;

4.2 – AUTONOMIA
Se o espaço está organizado com o objetivo de criar diferentes possibilidades de desenvolvimento às crianças, tem
de ser um espaço que permita a sua autonomia: o mobiliário e os materiais devem ser acessíveis, para que elas
possam usá-los sozinhas. Também fora da sala os espaços devem estar organizados de forma a proporcionar
autonomia às crianças, como por exemplo, a casa de banho.

4.3 - SEGURANÇA
Além disso, tanto o mobiliário como os materiais devem garantir a segurança das crianças, não as pondo em risco.

4.4 – DIVERSIDADE E POLIVALÊNCIA
Em relação à diversidade e polivalência, uma das tarefas fundamentais de um educador é saber organizar um
ambiente estimulante e permitir às crianças presentes terem inúmeras possibilidades de ação, ampliando, assim, as
suas vivências de descobrimentos e consolidação de experiências (Zabalza, 1998).
Por isso, no Colégio Nossa Senhora da Paz, procuramos que existam nas salas do Jardim de Infância áreas
diversificadas e com vários materiais que permitem e sugerem, em cada uma delas, a realização de diferentes
atividades (construções, jogo simbólico, atividade de educação artística e de “leitura”).
Isto permite que se realizem atividades de diferentes maneiras (pequeno/grande grupo e individual) como também
em várias posições (de pé na casinha, sentados em cadeiras nas mesas do cantinho da escrita, sentados no chão nas
construções, ou até mesmo deitados na área de acolhimento). A polivalência das áreas (apesar de serem delimitadas
fisicamente) oferece várias possibilidades de utilização, não sendo também restrita a utilização de determinados
materiais às áreas a que estão destinados.

4.5 – SENSIBILIDADE ESTÉTICA
No que diz respeito à sensibilidade estética, é importante que a sala de aula esteja organizada por referência à
sensibilidade estética e artística das crianças (Zabalza, 1998). A maior parte dos elementos decorativos devem ser
originais e com um cunho pessoal pois foram feitos pelas crianças, o que cria um ambiente familiar na sala. Esta
decoração incentiva as crianças à criatividade e faz com que percebam que são respeitadas, que lhes dão valor e que
o seu trabalho é reconhecido não só dentro da sala como fora desta (dentro da sala os trabalhos são afixados nos
placares e nas paredes).
Os espaços devem ser acolhedores, com bastante luminosidade, amplos.

5 – QUANDO? - A ORGANIZAÇÃO DO TEMPO EDUCATIVO (ROTINAS)
A rotina diária é uma sequência regular de acontecimentos que define de forma flexível o uso do tempo e a forma
como o adulto e as crianças interagem durante o tempo que estão juntos (Hohman & Weikart, 1997).
A rotina é educativa porque é intencionalmente planeada pelo educador e porque é conhecida pelas crianças
(Orientações Curriculares). Pensamos que uma rotina estável é essencial para a criança, pois só assim é que esta
consegue orientar-se autonomamente, sem estar totalmente dependente do adulto. Ao ter consciência da rotina, a
criança pode organizar a sua actividade, sabendo já quanto tempo tem para brincar, para trabalhar.
No Colégio Nossa Senhora da Paz a rotina das salas está organizada de modo a que a gestão do tempo seja adequada
e estruturada aos diferentes grupos e em que os diferentes momentos tenham significado para as crianças,
proporcionando autonomia e segurança.
As crianças iniciam as suas atividades na sala às 09.00h. Até esta hora são acolhidas por Auxiliares de Ação Educativa,
permanecendo num recreio interior/exterior, onde interagem e brincam, partilham interesses e novidades.
Em seguida, já na sala de atividades fazem o reforço do pequeno-almoço. No final deste e reunidos na área do
acolhimento, as crianças cantam os bons dias, contam as novidades, ansiedades e inquietações que têm, marcam as
presenças e calendário.
Será neste momento que se planificará a manhã/tarde e se dará continuidade às atividades planificadas. Antes do
almoço, o grupo deve começar a arrumar a sala para se fazer a avaliação da manhã. Seguidamente, as crianças lavam
as mãos e vão almoçar (12.00 h).
Às 14.00 h as crianças voltam do repouso/recreio do almoço para a sala onde o trabalho recomeça até às 16.00 h.
Pelas 16h as crianças dirigem-se para o recreio interior/exterior e aí permanecem até à chegada dos pais.
É de referir, ainda, que para uma melhor interiorização da orientação temporal, cada dia da semana tem uma
atividade específica que o caracteriza e que resulta do que é acordado com as crianças (p.e. Dia das História, Dia das
Surpresas/Desafio, Dia da Música, Dia da Ed. Física, Dia dos Amigos).

6 – AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS - PORTFÓLIOS DE APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS

6.1 – CARACTERIZAÇÃO
O instrumento utilizado no Colégio Nossa Senhora da Paz para a monitorização e recolha de evidências sobre o
desenvolvimento e aprendizagens de cada criança do Pré-escolar é designado por Portfólio de Aprendizagem de
Crianças (PAC).
Um PAC é uma coleção de itens que revela, conforme o tempo passa, os diferentes aspectos de crescimento e
desenvolvimento de cada criança (Shores & Grace, 1998). É uma coleção de trabalhos da criança nas diferentes áreas
de desenvolvimento. O portfólio envolve a criança no seu processo de aprendizagem, assim como na avaliação do
seu próprio trabalho (Helme, Beneke & Steinheimer, 1998).
Um Portfólio fornece uma visão adequada do desenvolvimento de cada criança e das experiências que lhe são
proporcionadas, possibilitando uma melhor avaliação desse desenvolvimento e uma planificação com base nessa
avaliação (Silva, 2006). Contém registos de experiências e realizações únicas de cada uma, concentrando-se em

descobrir como todas as crianças são diferentes e não em provar como todas são iguais. Procura captar, documentar
e evidenciar os progressos realizados em todas as áreas/domínios de desenvolvimento (sócio-moral, físico, afectivo
e intelectual) revelando a qualidade do trabalho individual.
Como se trata de Portfolios de Aprendizagem, envolvem as crianças na avaliação do seu próprio trabalho, permitem
que ela revisite experiências, reflita sobre as suas expetativas, envolvendo-se na sua aprendizagem e melhoria. As
crianças gostam e sabem retomar os trabalhos que constituem o seu Portfólio, sendo capazes, progressivamente,
de se auto-avaliar, reflectir sobre o que fizeram, como evoluíram e, a partir daí, criarem os seus objetivos de
aprendizagem.
A partir dos PAC, a equipa pedagógica pode também refletir sobre a evolução de cada criança e desenvolver
estratégias pedagógicas mais adequadas com vista à progressão das suas aprendizagens. É a partir deles que,
também, se constroem Grelhas de Desenvolvimento Individual da criança nas diferentes áreas curriculares,
procurando estabelecer planos de intervenção futura.

6.2 - ESTRUTURA
-Identificação da criança;
- Entrevistas;
- Evolução do auto-retrato;
- Etc … (outros instrumentos/registo/matérias/pesquisas pertinentes e de acordo com o grupo e cada criança)
- Trabalhos/Evidências do desenvolvimento nas Áreas de conteúdo: Área de formação pessoal e social; Domínio da
Educação Artística – Subdomínio das Artes Visuais, Música; Jogo Dramático/Teatro, Dança; Domínio da Educação
Física; Domínio da Matemática; Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; Área de Conhecimento do
Mundo; O Projecto; O Grupo; A participação dos pais; Grelhas de Desenvolvimento.

6.3 – REALIZAÇÃO
O PAC é construído progressivamente através da recolha, realizada pela criança, pelo educador e/ou pais, de
material/informação pertinente sobre o seu desenvolvimento ou aprendizagem.
Permite que, mais tarde e sempre que queira, a criança regresse a momentos que considera importantes do seu
desenvolvimento, refletindo sobre eles e atribuindo-lhes significado.
Também, estimula o diálogo com outras crianças ou com os adultos sobre o percurso individual

6.4 – AVALIAÇÃO
No final de cada semestre, com as evidências recolhidas (crianças, pais e educadora) é preenchida a Grelha de
Desenvolvimento para, em conjunto com os pais, fazer o ponto da situação e criar estratégias de intervenção nas
áreas fortes e, sobretudo, de melhoria.

7 – ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

Como se poderá verificar pelos elementos que se seguem, e que dizem respeito às medidas de enriquecimento
curricular previstas para o Pré-escolar, existe uma clara opção do Colégio de Nossa Senhora da Paz no sentido da
promoção das competências linguísticas, globalmente consideradas. Sabemos que a aquisição e utilização da
linguagem (nas suas diferentes vertentes) é condição fundamental do desenvolvimento cognitivo e social, ou seja,
da aquisição de todas as competências (gerais e por níveis de escolaridade) que este Projecto Curricular de Escola
prevê.
7.1 – PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS NO PRÉ-ESCOLAR
O Programa de Promoção de Competências Linguísticas destina-se às crianças dos 4 e 5 anos do Colégio Nossa
Senhora da Paz, englobando os domínios considerados fundamentais para o sucesso das aprendizagens de toda a
escolaridade.
Tendo em conta o ritmo e nível de aprendizagem de cada criança pretende-se que, de uma forma geral as crianças
possam, pela exposição continuada à leitura:
- aumentar o seu vocabulário e utilizar palavras adequadamente;
- responder corretamente a questões sobre histórias que lhe foram lidas;
- conhecer os componentes de um livro: elementos que contém (palavras e espaços em branco), título, onde começa
e termina o livro, etc.;
- revelar um bom desempenho em exercícios de síntese e análise fonológica;
- adquirir a noção de frase, palavra e letra;
- reconhecer algumas letras do alfabeto e dizer o som das mesmas;
- revelar alguma competência de escrita, demonstrada pela individualização das palavras e direccionalidade correta
da escrita.
Estes objetivos são definidos à luz das realizações esperadas para o final do pré-escolar, de acordo com as
recomendações do “National Research Council”, dos EUA. Destacam-se as seguintes:
- Conhecer as partes de um livro e as suas funções;
- Começar a acompanhar a escrita quando lêem para a criança um texto familiar;
- “Ler” textos familiares de forma emergente;
- Reconhecer e ser capaz de nomear algumas letras maiúsculas e minúsculas;
- Saber que a sequência de letras numa palavra escrita representa a sequência de sons numa palavra falada;
- Utilizar vocabulário e construções gramaticais novas;
- Perceber a falta de sentido em frases simples;
- Recontar ou dramatizar histórias ou partes de histórias;
- Ser capaz de dizer títulos e autores de alguns livros;
- Demonstrar familiaridade com alguns tipos de texto;
- Responder corretamente a perguntas sobre histórias que foram lidas;
- Realizar predições a partir de ilustrações ou partes de uma história
- Perceber que as palavras faladas consistem em sequências de fonemas

- Em sequências de duas palavras iguais e uma diferente ser capaz de identificar esta última
- Ser capaz de fundir segmentos falados em palavras significativas
- Ser capaz de produzir uma palavra que rime com outra
- Utilizar o conhecimento fonémico e o conhecimento das letras para “escrever” de forma independente.
Os objectivos do programa cobrem quatro áreas fundamentais de desenvolvimento da linguagem:
sensibilidade/consciência fonológica; conhecimentos acerca da escrita; conhecimento lexical, desenvolvimento do
vocabulário; e consciência morfossintáctica.
Sensibilidade/consciência fonológica – Embora diversas actividades de consciência linguística estejam inerentes aos
diálogos e actividades iniciais do ensino da leitura, a consciência dos fonemas em crianças de idade pré-escolar tem
evidenciado um particular poder preditivo, sendo responsável por mais de 50% da variância da competência de
leitura no fim do primeiro ano de escolaridade. Além disso, o nível de consciência fonológica à entrada para a
escolaridade revela-se o mais importante determinante do sucesso na aprendizagem da leitura (Adams, 1990). De
facto, a investigação demonstra que a consciência fonológica pode ser desenvolvida através da instrução e fazê-lo
acelera significativamente a realização na leitura e na escrita.
O presente programa apresenta um variado conjunto de exercícios de análise e síntese fonológica, sendo que os
exercícios iniciais incidem sobre macro-unidades como “ouvir” e “distinguir sonoridades”, progredindo para níveis
mais específicos (atividades de síntese e análise fonológica).
Conhecimentos acerca da escrita – Ter conhecimentos acerca da escrita e dos livros, nomeadamente da
direcionalidade da escrita, do que os livros contêm letras e palavras, do início e do final do livro e, de uma forma
geral de ter sido submetido a muitas horas de leitura ainda antes do ingresso no 1º ciclo, constitui um dos pilares do
sucesso inicial na leitura e na escrita e, a longo prazo, do sucesso escolar e vocacional.
As atividades que visam desenvolver a noção de palavras e de frase, por exemplo, confrontam as crianças com o
essencial das relações entre a fala e a escrita e permitem entender noções que jamais alcançariam sem o contacto
direto com a escrita.
Conhecimento lexical/desenvolvimento do vocabulário – Sabendo à partida que as correlações entre léxico mental
e desempenho escolar aumentam sucessivamente ao longo da escolaridade, percebe-se a importância fulcral desta
variável. É necessário notar que o conhecimento lexical não é uma questão de tudo ou nada, como tal é preciso
considerar as questões de incrementalidade de uma palavra ou expressão (que poderá ir desde “nunca ter visto ou
ouvido a palavra” até “ser capaz de a usar adequadamente numa frase”), da polissemia (múltiplos significados que
podem ser atribuídos às palavras), da multidimensionalidade (forma falada, escrita, etc.), da interrelação (com
outras palavras), da heterogeneidade (perceber que existem palavras funcionais como artigos ou pronomes e
palavras ou expressões com significados precisos).
Dispor de um número alargado de vocábulos e saber utilizá-los adequadamente, é condição favorável à
aprendizagem da leitura e da escrita. O vocabulário constitui ainda um factor que favorece as vivências adaptadas e
saudáveis, incluindo o domínio das tarefas escolares. A leitura diária para as crianças é primordial para o domínio de
um vocabulário cada vez mais diversificado. Esta atividade permite às crianças um contacto sistemático com formas
mais estruturadas, elaboradas, sofisticadas e menos imediatas (que a linguagem oral) de comunicação.

O contacto com os livros e com a leitura confere significado à aprendizagem do alfabeto e da fonologia. Na verdade,
as crianças que já têm um contacto extensivo com a leitura começam rapidamente a perceber que o que os adultos
possuem e que a elas falta, é o conhecimento do código alfabético.
Consciência morfossintáctica – A consciência morfossintáctica diz respeito a um tipo específico de conhecimento
acerca das palavras: o seu formato e o papel que desempenham nas frases. Este conhecimento é fundamental para
a apreensão do significado das palavras isoladas e do sentido das frases. As crianças podem, desde muito novas, ser
ensinadas a “olhar para as palavras” nos seus aspectos estruturais (morfológicos) e funcionais (sintaxe).
O conhecimento morfossintactico constitui e representa um dos mais notáveis instrumentos de domínio do saber e,
por extensão, do mundo, sendo em simultâneo causa e consequência do desenvolvimento intelectual. Contudo,
verifica-se igualmente que um conhecimento morfossintáctico muito rudimentar (por exemplo, por ausência de
estimulação adequada) tem como resultado o comprometimento do desenvolvimento intelectual. A leitura para as
crianças, a expressão verbal correcta por parte dos adultos que contactam com as crianças e a exigência de que as
crianças construam frases complexas constituem algumas das formas mais adequadas de desenvolver este
conhecimento.
A par das áreas que foram referidas, outros domínios acabarão por ser estimulados de forma implícita, como é o
caso da motivação para a leitura e aprendizagem em geral. As áreas a promover no programa de competências
linguísticas não se esgotam aqui. Dependerão, em larga medida, da resposta do grupo e necessidades individuais de
cada criança.

7.3 – APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESTRANGEIRA I (INGLÊS)
A aprendizagem da Língua Estrangeira I inicia-se no grupo dos 3 anos com duas aulas por semana.
A aprendizagem é orientada por um professor com habilitações profissionais para o efeito, seguindo as propostas
curriculares e orientações da University of Cambridge para a formação destes grupos etários.

7.4 – FORMAÇÃO/EDUCAÇÃO FÍSICA
A Educação Física é trabalhada com as crianças do Pré-escolar sistematicamente e de acordo com as Orientações
Curriculares. Em todos os grupos esta aprendizagem é reforçada com uma aula semanal, orientada por professor
especialista da área.

7.5 - TERAPIA DA FALA
Com o objectivo de facilitar a aquisição de competências de linguagem (nucleares para todas as aprendizagens
futuras) e cientes da centralidade da comunicação nos processos de desenvolvimento de todos os alunos, o Colégio
Nossa Senhora da Paz conta com a colaboração de um serviço de Terapia da Fala que possibilita uma avaliação e
intervenção especializada neste domínio. Pretende-se uma maior garantia da aquisição desta competência,
condição de todas as outras.

7.7 – ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
As AEC´s pretendem contribuir para a formação dos alunos, com caráter mais especializado e em áreas a que
o próprio currículo dá menos relevância. Têm caráter facultativo e decorrem em horário extra letivo,
mediante a inscrição anual dos alunos.
O seu mapa anual é divulgado oportunamente, no final do ano letivo anterior ao da sua implementação.

PROJETO EDUCATIVO E CURRICULAR DE ESCOLA
PROJETO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Ano Letivo 2020/2021

1 – O QUÊ? - PROJETO CURRICULAR DO 1º CICLO
O Currículo Nacional deve ser percecionado numa conceção de projeto, como algo aberto e dinâmico, permitindo
apropriações e adequações às realidades para as quais é proposto e onde é vivido. O conceito de Projeto Curricular
parte do pressuposto de que o desenvolvimento de aprendizagens significativas passa pela reconstrução do currículo
nacional e das suas metas curriculares, tendo em conta a situação e as características do contexto onde ele se vai
realizar (Leite, 2000).
Tanto o Projeto Curricular de Escola do Colégio Nossa Senhora da Paz, como o Projecto Curricular de qualquer
Turma do Colégio, procuram, portanto, adequar o currículo nacional à especificidade da escola e dos seus alunos.
O primeiro define-se em função do currículo nacional e do Projeto Educativo do Colégio, propondo as prioridades
da escola, os objetivos/aprendizagens essenciais e transversais em torno dos quais se organizarão os conteúdos que
serão trabalhados/aprendidos em cada área curricular.
O Projeto Curricular de uma Turma é constituído em função do Projeto Curricular de Escola para responder às
especificidades de uma turma ou grupo de alunos, proporcionando uma visão integrada e interdisciplinar do saber
e da aprendizagem. O Projeto Curricular de Turma pressupõe, portanto, o reconhecimento da escola e dos
professores como tendo funções que se afastam do mero cumprimento de um currículo prescrito a nível nacional e
que se supõe ser desenvolvido de forma idêntica por todas as escolas, independentemente dos contextos em que
se inserem, dos recursos de que dispõem e das características da população que as frequenta (Leite, 2000).
Define uma linha de actuação comum dos diferentes intervenientes na formação dos alunos (conceções de
educação, métodos de trabalho, procedimentos de avaliação, etc.); planifica a intervenção educativa de acordo com
os alunos; define modos de articulação horizontal entre áreas curriculares disciplinares e não disciplinares; define
modos de enriquecimento do currículo; define formas de resolução de problemas específicos.
O Projeto Curricular de cada grupo do Colégio Nossa Senhora da Paz deve ser também fundamentado nos
referenciais institucionais internos como o Plano Anual de Atividades e o Regulamento Interno.

O Projeto Curricular do 1º Ciclo, no Colégio Nossa Senhora da Paz, abrange as Áreas Curriculares Disciplinares de
frequência obrigatória de Português, Matemática, Estudo do Meio, Educação Artística (Artes Visuais, Expressão
Dramática/Teatro, Dança e Música), Educação Física e de Apoio ao Estudo; a disciplina de Educação Moral e Religiosa
Católica; a disciplina de Inglês (no 3º e 4º anos); as disciplinas de oferta complementar de Inglês (no 1º e 2º anos) e
Projeto de Promoção da Leitura e Escrita (no 1º, 2º, 3º e 4º anos).
Todas as áreas são da responsabilidade dos professores titulares de turma, sendo os mesmos coadjuvados nas áreas
de Educação Artística (por um professor de Música/Dança) e Educação Física, bem como nas disciplinas de oferta
complementar de Inglês (1º e 2º anos) e Projeto de Promoção da Leitura (a que se junta a Expressão
Dramática/Teatro). A disciplina de Inglês (3º e 4º anos) é da responsabilidade de professores com habilitação para a
sua lecionação.

O Projeto Educativo e Curricular de Escola do Colégio Nossa Senhora da Paz, no que se refere às aprendizagens
previstas para o 1º Ciclo, tem por base os referenciais curriculares atualmente em vigor, a saber, as Aprendizagens
Essenciais definidas pelo Ministério da Educação; em alguns anos de escolaridade, as Metas Curriculares; o Perfil
dos Alunos dos Centros Educativos das Irmãs Doroteias; o Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória; o
referencial de Educação para a Cidadania.
Destacam-se de seguida as disciplinas que, sendo Oferta de Escola, correspondem a opções e integram de forma
própria o Curriculum do Colégio Nossa Senhora da Paz:

1.1. – FORMAÇÃO CRISTÃ E EDUCAÇÃO DA INTERIORIDADE
A disciplina de Formação Cristã, de Oferta de Escola, compreenderá os seguintes domínios e objetivos, em todos os
anos de escolaridade do 1º Ciclo:

DOMÍNIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A DESENVOLVER

CULTURA E VISÃO CRISTÃS

- Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana
-Interpretar produções culturais (literárias, pictóricas, musicais ou outras) que
utilizam ou aludem a perspetivas religiosas ou a valores éticos.
- Relacionar os dados das ciências com a interpretação cristã da realidade.

ÉTICA E MORAL

-Relacionar o fundamento religioso da moral cristã com os princípios, valores e
orientações para o agir humano, propostos pela Igreja.
- Organizar um universo coerente de valores, a partir de um quadro de
interpretação ética humanista e cristã.
- Mobilizar princípios e valores éticos para a orientação do comportamento em
situações vitais do quotidiano.
- Relacionar-se com os outros com base nos princípios de cooperação e
solidariedade, assumindo a alteridade e diversidade como fator de
enriquecimento mútuo.
- Identificar o núcleo central constitutivo da identidade do Cristianismo,
particularmente do Catolicismo.

RELIGIÃO E
EXPERIÊNCIA RELIGIOSA
CULTURA BIBLICA

- Usar a Bíblia a partir do conhecimento da sua estrutura.
- Interpretar textos fundamentais da Bíblia, extraindo significados adequados e
relevantes.
- Reconhecer as implicações da mensagem bíblica nas práticas de vida quotidiana

PATRIMÓNIO E ARTE CRISTÃ

- Interpretar produções estéticas de temática cristã, de âmbito universal e local.
- Apreciar produções estéticas de temática cristã, de âmbito universal e local.

Esta disciplina dispõe, no currículo, de 45 min semanais e, no âmbito da autonomia curricular do Colégio, é objeto
de uma avaliação qualitativa.
O Colégio Nª Sª da Paz quer ser uma Comunidade Evangelizadora que educa ao estilo de Paula e que, através da
relação próxima e personalizada e pelo exemplo, promove o crescimento harmonioso da pessoa para que seja

protagonista da própria vida e agente de transformação da realidade. Neste sentido, considera-se fundamental a
Educação da Interioridade, que permita às crianças e jovens descobrir o seu interior e a sua capacidade para refletir,
discernir e amar, tornando-os progressivamente protagonistas da própria vida que optam na liberdade que brota do
mais fundo do seu ser.
A Educação da Interioridade é concebida sempre a partir da antropologia cristã, longe do isolamento pessoal, do
intimismo, da auto-satisfação ou da tentação de a reduzir a uma dimensão meramente psíquica. A experiência de
auto-reconhecimento e de (re) descoberta do sentido da vida, em liberdade, proporciona a abertura à
transcendência, convida à amizade com Cristo, traduzindo-se mais tarde em ação e compromisso efetivo com a
Justiça do Reino, como agente transformador do mundo.
São objetivos da Educação da Interioridade:
1º Facilitar os processos de unificação das dimensões da Pessoa
•

Pacificar o interior, não para ficar na Auto valorização como as técnicas de mindfulness, mas para melhorar

a relação com os outros, para que todos sejam pessoas proactivas, capazes de transformar as relações e o mundo.
Não se trata de uma proposta de fechamento em si mesmo.
•

Apresentar as propostas de tal maneira que o aluno diga “quero ser”, entregando-lhe as ferramentas para

que construa o seu “eu” de forma autêntica e plena.
2ª Cultivar a atenção e a escuta
•

A atenção ao mundo interior é um apelo forte que surge cada vez mais como uma preocupação tanto da

parte dos professores, como da parte das famílias e dos próprios alunos.
3ª Valorizar o gosto pelo silêncio, pela arte e pela beleza
•

Dar tempo ao silêncio, ao encontro consigo mesmo, ao gosto pelas coisas comuns de cada dia.

•

É preciso criar condições para que o coração de cada criança se desenvolva, se dilate, e possa viver com

mais profundidade o seu dia-a-dia.
4º Construir a unidade com os outros, com o mundo e com Deus
•

Que a pessoa crie a sua própria autonomia, aprenda a falar, a escutar bem e depois consiga argumentar.

•

Que o seu coração se desenvolva, se dilate, e possa viver com mais profundidade o seu dia-a-dia.

•

Que se abra à transcendência, à amizade com Cristo, traduzindo-se mais tarde em ação e compromisso

efetivo com a Justiça do Reino, como agente transformador do mundo.
•

Que no confronto com Jesus vá sentindo na sua vida o convite ao “mágis”.

1.2 – LÍNGUA ESTRANGEIRA I – INGLÊS (3º e 4º anos) – DISCIPLINA DE OFERTA COMPLEMENTAR (1º e 2º anos)
Tornar-se competente numa língua estrangeira, no caso do Colégio Nossa Senhora da Paz o Inglês, significa, no 1º
Ciclo:
1.

Apropriar-se de um conjunto de conhecimentos que relevam da língua e da cultura dos povos que a
utilizam, enquanto expressão da sua identidade;

2.

Ser capaz de usar estratégica e eficazmente os recursos linguísticos disponíveis em situações de
comunicação;

3.

Refletir sobre o uso e funcionamento da língua para desenvolver estratégias que garantam um processo
contínuo de aprendizagem;

No 1º Ciclo, por se tratar de uma iniciação, visam-se os seguintes objetivos e competências:
OBJETIVOS

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

SENSIBILIZAÇÃO À DIVERSIDADE
LINGUÍSTICA E CULTURAL

- Conhecer e compreender a existência de outras línguas e culturas;
- Relacionar-se com outros modos de ser, comunicar, estar e viver;

INTEGRAÇÃO DE VÁRIAS LINGUAGENS

- Comunicar integrando várias linguagens;
- Relacionar agir e comunicar;

UTILIZAÇÃO BÁSICA DE NOVAS LÍNGUAS

- Ouvir e discriminar sons, memorizar e reproduzir enunciados sem
situação de comunicação;
- Participar em diálogos;
- Reconhecer diferentes tipos de enunciados e compreender histórias;
- Participar em jogos dramáticos;
- Compreender instruções simples;
- Compreender e responder a mensagens escritas simples;
- Reconhecer diferentes tipos de enunciados;

A aprendizagem da Língua Estrangeira I – Inglês, no 1º ciclo, tem como referenciais os níveis de competências do
Quadro Europeu de Línguas, bem como os níveis de competências da University of Cambridge (YLE), o que permite
que os alunos:
- Façam uma aprendizagem continuada e reforçado do Inglês
- Certifiquem as suas competências através de uma organização internacionalmente reconhecida (University of
Cambridge), realizando os exames previstos no sistema YLE.
Esta disciplina dispõe, no currículo, de 02H15 min semanais.

1.3 – PROJETO DE PROMOÇÃO DA LEITURA E EXPRESÃO DRAMÁTICA-TEATRO
O PROJETO DE PROMOÇÃO DA LEITURA surge na sequência de diversos fatores: em primeiro lugar, cada vez mais, a
questão da leitura é tratada com mais atenção, havendo até uma convergência das políticas educativas nacionais
para o desenvolvimento desta área; o novo papel que é atribuído às bibliotecas escolares torna-as centro de recursos
indispensáveis à promoção do sucesso escolar dos alunos; O Plano Nacional de Leitura é orientador de diversas
medidas e estratégias que visam reforçar a aquisição de competências linguísticas (leitura, escrita, oralidade).
O Projeto de Promoção da Leitura do Colégio Nossa Senhora da Paz, tem assim como objetivo principal formar
leitores aptos a lidar com a palavra escrita, em qualquer circunstância da vida, que possam interpretar a informação
disponibilizada pela comunicação social, aceder aos conhecimentos da Ciência e desfrutar as grandes obras da
Literatura; promover o contacto entre as crianças e os livros estimulando-as para a leitura.

De acordo com o Currículo do 1º ciclo, o Projeto de Promoção da Leitura deve desenvolver as seguintes
competências:
- Usar corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar pensamento próprio;
- Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para se expressar;
- Adotar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objetivos visados;
- Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável;
- Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa;
Para se induzirem hábitos de leitura autónoma, são necessárias muitas atividades de leitura orientada. A aquisição
plena da competência da leitura não exige apenas a aprendizagem da descodificação do texto: para se atingirem
patamares superiores de compreensão, é indispensável uma prática constante na sala de aula e na biblioteca,
durante vários anos pelo que o treino da leitura não deve ser remetido apenas para o tempo livre ou para casa
Esta disciplina dispõe, no currículo, de 90 min semanais e, no âmbito da autonomia curricular do Colégio, é objeto
de uma avaliação qualitativa.

3 – COMO? – METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS
Como se pode verificar, o currículo previsto para o 1º Ciclo do Colégio Nossa Senhora da Paz envolve uma
multiplicidade de Áreas Curriculares, Aprendizagens Essenciais, domínios, sub-domínios, competências gerais e
específicas. Por outro lado, ele atualiza-se e concretiza-se no Projeto Curricular de Turma (PCT), de forma adequada
a um conjunto específico de alunos. Torna-se, por isso, impossível definir neste Projeto a globalidade de
metodologias e estratégias a utilizar para a sua implementação ou a diversidade desejável à mesma, só previsível a
partir da construção do Projeto Curricular de Turma.

4 – ONDE? - A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO
Como já se disse (cfr. PCE-Pré-escolar), o espaço-sala é partilhado diariamente por professores e alunos, devendo
ser, por isso, um espaço em que todos se sintam bem, com o qual se identifiquem, que seja familiar.
Uma sala de aula deve ser estimulante, capaz de facilitar a aquisição das aprendizagens previstas. Deve ser um
espaço organizado, colaborando na estruturação do pensamento e das experiências/competências cognitivas; deve
ser um espaço que permita o relacionamento interpessoal, a assembleia, o debate e a negociação do grande grupo;
deve espelhar o trabalho e as aquisições que vão sendo feitos pelos alunos; deve conter o material pedagógico
previsto nas estratégias/metodologias de aprendizagem.
Também o recreio, o refeitório, o ginásio, a biblioteca, a sala de informática são espaços que se pretende que
tenham um potencial educativo, colaborando no desenvolvimento das diversas competências, com relevo para as
da autonomia, responsabilidade, espírito de iniciativa, cumprimento de regras e espírito de cooperação.

5 – QUANDO? - A ORGANIZAÇÃO DO TEMPO EDUCATIVO
No 1º Ciclo, no Colégio Nossa Senhora da Paz, o tempo educativo está organizado em duas dimensões:

5.1 – TEMPO LETIVO

5.1.1 – TEMPO LETIVO ANUAL – ORGANIZAÇÃO SEMESTRAL
A organização semestral é um meio, uma condição, uma estrutura diferenciada, facilitadora de novas formas de
aprendizagem e formação dos alunos, mais adequadas e adaptadas à sua vida, aos seus contextos e ao tempo atual,
permitindo que as mesmas sejam mais significativas, integradas, globais, estruturais e vitais e não se limitem a
acumular conhecimentos que não se fixam e que se desatualizam.
Pretende-se que os alunos se formem/aprendam de uma forma equilibrada, natural, orgânica, humana, certamente
com esforço, empenho, treino e resiliência (mas não esforço em excesso e indiferenciado, para aparente promoção
de todos e real promoção de muito poucos); que possam ter espaço e tempo para mais formação/aprendizagem
que ultrapassem o estrito tempo escolar/curricular (espaço e tempo espiritual, físico, social, cultural, etc.).
Ela permite organizar a aprendizagem no “grande tempo” mensal e anual de uma forma diferente, possibilitando a
diversificação de estratégias pedagógicas e de trabalho dos alunos e, correlativamente, de outras formas de avaliação das
aprendizagens que permitem elas próprias outras e sucessivas aprendizagens (menos peso da avaliação sumativa/testes).
Reduz a periodicidade da avaliação: 2 momentos por semestre (4 anuais vs 5 ou 6, na organização trimestral).
5.1.1.1 – DESIGN DA ORGANIZAÇÃO SEMESTRAL
A estrutura da organização semestral é definida em cada ano letivo, constando do Calendário Escolar Anual.

5.1.2 – TEMPO LETIVO DIÁRIO/SEMANAL
5.1.2.1– 1º e 2º Anos de escolaridade
As atividades letivas da manhã iniciam-se às 08.45 h e terminam às 12.30 h, com um intervalo entre as 10.10 h e as
10.40 h; de tarde decorrem entre as 14.00 h e as 16.30 h.
O período da manhã é preferencialmente dedicado às Áreas de Português, Matemática e Estudo do Meio (que
também decorrem à tarde), decorrendo o Inglês, a Educação Artística, a Educação Física, a EMRC e o PPL no período
da tarde.
Globalmente, o horário letivo semanal dos alunos é de 28h45m. Todas as áreas são da responsabilidade dos
professores titulares de turma, sendo os mesmos coadjuvados nas áreas de Educação Artística e Educação Física,
bem como nas disciplinas de oferta complementar de Inglês e Projeto de Promoção da Leitura e Escrita.
5.1.2.2 – 3º e 4º Anos de escolaridade
As atividades letivas da manhã iniciam-se às 08.30 h e terminam às 12.30 h, com um intervalo entre as 10.10 h e as
10.40 h; de tarde decorrem entre as 14.15 h e as 16.30 h.
O período da manhã é integralmente dedicado às Áreas de Português, Matemática e Estudo do Meio (que também
decorrem à tarde), decorrendo o Inglês, a Educação Artística, a Educação Física, a EMRC, o PPL no período da tarde.

Globalmente, o horário letivo semanal dos alunos é de 28h45m. Todas as áreas são da responsabilidade dos
professores titulares de turma, sendo os mesmos coadjuvados nas áreas de Inglês, Educação Artística e Educação
Física e nas disciplinas de oferta complementar de Projeto de Promoção da Leitura e Escrita.

5.2 – TEMPO NÃO LETIVO
É o que decorre nos seguintes períodos:
5.2.1 – Inicio da manhã
Os alunos são recebidos por Auxiliares de Ação Educativa, que fazem o seu acolhimento e dos familiares que os
trazem à escola. É um tempo de lazer, partilha e convívio: as crianças trazem as suas novidades, partilham
brinquedos, interesses, etc.
5.2.2 – Almoço
Os alunos são acompanhados pelas suas professoras e auxiliares de ação educativa no espaço do refeitório, num
tempo de convívio e desenvolvimento de competências cívicas (princípios de alimentação saudável, regras de
educação, responsabilidade, autonomia).
5.2.3 – Final da tarde
Às aulas da tarde segue-se um período de recreio e a este, para os alunos que estão no Colégio, as seguintes
alternativas:
- Frequência de atividades extracurriculares
- Frequência da sala de estudo onde, acompanhados por professores do 1º Ciclo e divididos por grupos de acordo
com o seu ano de escolaridade, os alunos realizam os seus trabalhos de casa, lêem ou jogam (Cfr. 7 – Enriquecimento
Curricular).

6 – OFERTA/ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
O enriquecimento curricular expressa-se, no Colégio Nossa Senhora da Paz, em diferentes dimensões:
a)

Nas disciplinas de oferta complementar, de caráter obrigatório para os alunos e constantes do seu tempo
letivo (anteriormente referidas);

b) Num serviço de apoio pedagógico;
c)

Na adoção do referencial e da certificação da aprendizagem da língua inglesa pela University of Cambridge

d) Num serviço de promoção de competências de estudo, organização do trabalho e realização do trabalho de
reforço individual;
e)

Nas Atividades e Cursos de Verão (um currículo diferente para um tempo diferente);

f)

Na formação catequética;

g)

No Coro;

6.1 – APOIO PEDAGÓGICO

Atendendo a que a avaliação, sendo parte do processo de ensino-aprendizagem, permite verificar a aquisição dos
objetivos/metas/competências do currículo; diagnosticar insuficiências e dificuldades; orientar o processo
educativo, Atendendo a que a retenção dos alunos deve ser uma medida pedagógica de última instância, considerase importante otimizar as situações de aprendizagem, prevendo Planos de Apoio, com vista ao sucesso educativo
dos alunos e levados a cabo pelos diferentes professores de cada turma de forma coordenada e sujeita a avaliação
sistemática.
Assim, os alunos que, no Colégio e no 1º ciclo, revelam desfasamento face aos objetivos/metas/competências de
aprendizagem previstos, são objeto de sinalização por parte dos professores, com o apoio do serviço de psicologia,
com vista ao estabelecimento de Planos de Apoio.
O Plano de Apoio é um documento que define estratégias, adequadas às características do aluno, que pretendem
apoiá-lo na aquisição de aprendizagens e competências em défice.

6.1.2 – TIPOS DE APOIO PEDAGÓGICO
6.1.2.1 – APOIO PEDAGÓGICO EM GRUPO
Do horário dos alunos (em tempo extra letivo) constam dois tempos semanais de apoio pedagógico, da
responsabilidade do professor titular de turma, que visa a promoção de competências em défice nos alunos
sinalizados em cada grupo e para os quais foram criados Planos de Apoio ou de Recuperação. No limite, um aluno
poderá frequentar os tempos de apoio da sua turma e, também, da outra turma do mesmo ano de escolaridade (no
pressuposto de que existam duas turmas por ano de escolaridade).
A sinalização desses alunos é da competência do professor titular de turma, do Serviço de Psicologia, do Conselho
de Docentes do 1º Ciclo, da Direção.

6.2 – SALA DE ESTUDO
Os alunos do 1º Ciclo terão as seguintes opções, no que se refere à ocupação do tempo pós-letivo (a partir das
17.00 h):
a) O aluno fica a brincar no espaço de recreio/sala de prolongamento, só sendo devido o pagamento pela
frequência deste espaço a partir das 18.00 h.
b) O aluno vai, diariamente, para a sala de estudo do 1º ciclo até às 18.00 h, com acompanhamento de professor,
realizando aí os seus trabalhos de casa. A frequência desta sala obriga ao pagamento de uma mensalidade.

6.3 – ATIVIDADES/CURSOS DE VERÃO
São Cursos realizados no mês de Julho, dentro do período de férias letivas, e que visam a aquisição de competências
não previstas pelo currículo nacional ou do Colégio, mas que podem ser trabalhadas de forma lúdica, num tempo
diferente e reforçando todas as outras. São exemplo destes cursos: “O Porto Histórico-Visitas com História”; o
“Atelier de Moda e Escultura”; “Oficina de Ciências”; “Oficina de Competências Sociais”; “Oficina de Competências
de Leitura e Escrita Criativa”; “Curso de Expressão Plástica”; “Oficina de Dança”, etc.

6.4 - CATEQUESE
Integrada na actividade de Pastoral do Colégio, a formação catequética destina-se a todos os alunos que, com caráter
facultativo, pretendem aprofundar a sua caminhada de fé, formação evangélica, participação na comunidade/Igreja.

6.5 - CORO
O Grupo Coral surge com a finalidade dos alunos poderem participar de forma mais ativa nas celebrações realizadas
para a comunidade escolar, bem como nas Eucaristias mensais da família.
Esta atividade é destinada a todos os alunos do 1º ao 12º ano.

6.6 – ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
As AEC´s pretendem contribuir para a formação dos alunos, com caráter mais especializado e em áreas a que o
próprio currículo dá menos relevância. Têm caráter facultativo e decorrem em horário extra letivo, mediante a
inscrição anual dos alunos.
O seu mapa anual é divulgado oportunamente, no final do ano letivo anterior ao da sua implementação.

MATRIZ CURRICULAR DO 1º CICLO
1º ANO E 2º ANOS
HORAS ALUNOS COM
CURRÍCULO

1º E 2º ANOS
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

16h15/semanais
08.45 h - 12.30 h

PPL E
TEATRO

PPL E
TEATRO

05h00/semanais
14.00 h – 15.00 h

AV

I

AV

E.FÍSICA

15.00 h– 16.30 h
MÚSICA
E DANÇA
I

EMRC

E.FÍSICA

I

ALUNOS Áreas Curriculares
(Horas semanais)
Educação Artística
(Artes
Visuais,
Expressão
Dramática/Teatro, Dança e Música)
Educação Física

02h15 min

Apoio ao Estudo

01h30 min

Português + Matemática + Estudo
Meio
EMRC

19h30 min

Disciplinas de oferta complementar:
- Inglês
- PPL

7h30 min/semanais

HORAS ALUNOS COM
CURRÍCULO

01h30 min

00h45 min

02h15 min
01h30 min

28h45 min / semanais
(Currículo total)

3º e 4º ANOS
HORAS ALUNOS COM
CURRÍCULO

3º E 4º ANOS
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

16h15/semanais
08.30 h - 12.30 h

PPL E
TEATRO

PPL E
TEATRO

05h00/semanais
14.15 h – 15.00 h

AV

I

AV

E.FÍSICA

15.00 h– 16.30 h
MÚSICA
E DANÇA
I

EMRC

E.FÍSICA

7h30 min/semanais

I

ALUNOS Áreas Curriculares
(Horas semanais)
Educação Artística
(Artes
Visuais,
Expressão
Dramática/Teatro, Dança e Música)
Educação Física

02h15 min

Apoio ao Estudo

01h30 min

Português + Matemática + Estudo
Meio
Inglês

19h30 min

EMRC

00h45 min

Disciplinas de oferta complementar:
- PPL

01h30 min

HORAS ALUNOS COM
CURRÍCULO

01h30 min

02h15 min

28h45 min / semanais
(Currículo total)

.

PROJETO EDUCATIVO E CURRICULAR DE ESCOLA
PROJETO CURRICULAR DO 2º E 3º CICLOS

Ano Letivo 2020/2021

1 – O QUÊ? PROJETO CURRICULAR DO 2º E 3º CICLOS
Tal como já se referiu relativamente ao 1º Ciclo, o Currículo Nacional deve ser percecionado numa conceção de
projeto, como algo aberto e dinâmico, permitindo apropriações e adequações às realidades para as quais é proposto
e onde é vivido. O conceito de Projeto Curricular parte do pressuposto de que o desenvolvimento de aprendizagens
significativas passa pela reconstrução do currículo nacional tendo em conta a situação e as características do
contexto onde ele se vai realizar (Leite, 2000).
Tanto o Projeto Curricular de Escola do Colégio Nossa Senhora da Paz como o Projeto Curricular de qualquer Turma
procuram adequar o currículo nacional à especificidade da escola e dos alunos. O primeiro define-se em função do
currículo e do Projecto Educativo do Colégio, propondo as prioridades da escola, as competências essenciais e
transversais em torno das quais se organizarão os conteúdos que serão trabalhados em cada área curricular. O
Projeto Curricular de uma Turma é constituído em função do Projeto Curricular de Escola para responder às
especificidades de uma turma ou grupo de alunos, proporcionando uma visão integrada e interdisciplinar do saber.
O Projeto Curricular de cada grupo do Colégio Nossa Senhora da Paz deve ser também fundamentado nos
referenciais institucionais como o Perfil do Aluno dos Centros Educativos das Irmãs Doroteias, Projeto Educativo,
Plano Anual de Actividades e o Regulamento Interno e nos referenciais curriculares nacionais (Aprendizagens
Essenciais, Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, Referencial de Educação para a Cidadania) definidos
pelo Ministério da Educação.
O Projeto/Matriz Curricular do 2º Ciclo, no Colégio Nossa Senhora da Paz, abrange as Áreas Curriculares
Disciplinares de:
a)

Línguas e Estudos Sociais - que abrange as disciplinas de Português, Inglês, História e Geografia de Portugal,
Formação Cívica (Cidadania e Desenvolvimento);

b) Matemática e Ciências – que abrange as disciplinas de Matemática e Ciências Naturais;
c)

Educação Artística e Tecnológica- que abrange as disciplinas de Educação Visual, Educação Tecnológica,
Educação Musical e Tecnologias de Informação e Comunicação;

d) Educação Física;
E ainda a Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) e a Educação da Interioridade.
O Projecto/Matriz Curricular do 3º Ciclo, no Colégio Nossa Senhora da Paz, abrange as Áreas Curriculares
Disciplinares de:
a)

Português

b) Línguas Estrangeiras – que abrange as disciplinas de Inglês (L.E.I) e Francês ou Espanhol (L.E. II);
c)

Ciências Sociais e Humanas – que abrange as disciplinas de História, Geografia e Formação Cívica (Cidadania
e Desenvolvimento);

d) Matemática;

e)

Ciências Físico-Naturais – que abrange as disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química;

f)

Educação Artística e Tecnológica- que abrange as disciplinas de Educação Visual, Complemento à Educação
Artística (Expressão Dramática e História da Arte e da Cultura) e Tecnologias da Informação e Comunicação;

g)

Educação Física

E ainda a Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) e a Educação da Interioridade.
O Projeto Curricular de Escola-2º e 3º Ciclos do Colégio Nossa Senhora da Paz, propõe uma gestão do currículo que
se traduz na Matriz Curricular que se encontra no final deste capítulo.
É importante referir que, de acordo com o Projeto Curricular de cada Turma e as propostas dos diferentes Grupos
Disciplinares, esta matriz sofre as alterações necessárias para que (dentro do que é flexível na gestão curricular) se
possa adequar às necessidades dos alunos, de cada grupo específico de alunos.
O Projeto Educativo e Curricular de Escola do Colégio Nossa Senhora da Paz, no que se refere às
aprendizagens previstas para o 2º e 3º Ciclos, tem por base os referenciais curriculares atualmente em vigor,
a saber, as Aprendizagens Essenciais definidas pelo Ministério da Educação; em alguns anos de escolaridade,
as Metas Curriculares; o Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória; o referencial de Educação para
a Cidadania.
Destacam-se de seguida as disciplinas que, sendo Oferta de Escola, correspondem a opções e integram de
forma própria o Curriculum do Colégio Nossa Senhora da Paz:

1.1 – EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA E EDUCAÇÃO DA INTERIORIDADE
A disciplina de EMRC, de Oferta de Escola, compreenderá os seguintes domínios e objetivos, em todos os
anos de escolaridade do 2º e 3º Ciclos:

DOMÍNIOS

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

CULTURA E VISÃO CRISTÃS

- Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana
-Interpretar produções culturais (literárias, pictóricas, musicais ou outras) que
utilizam ou aludem a perspectivas religiosas ou a valores éticos.
- Interpretar criticamente episódios históricos e factos sociais, a partir de uma leitura
da vida fundada em valores humanistas e cristãos.
- Relacionar os dados das ciências com a interpretação cristã da realidade.

ÉTICA E MORAL

-Relacionar o fundamento religioso da moral cristã com os princípios, valores e
orientações para o agir humano, propostos pela Igreja.
- Relacionar os dados das ciências com a interpretação cristã da realidade.
- Organizar um universo coerente de valores, a partir de um quadro de interpretação
ética humanista e cristã.
- Mobilizar princípios e valores éticos para a orientação do comportamento em
situações vitais do quotidiano.
- Propor soluções fundamentadas para situações de conflito de valores morais a partir
de um quadro de interpretação ética humanista e cristã.

- Relacionar-se com os outros com base nos princípios de cooperação e solidariedade,
assumindo a alteridade e diversidade como factor de enriquecimento mútuo.
- Reconhecer a relatividade das concepções pessoais, como simples aproximações à
verdade.
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA
RELIGIOSA

CULTURA BIBLICA

PATRIMÓNIO
CRISTÃ

E

ARTE

- Identificar o núcleo central constitutivo da identidade do Cristianismo,
particularmente do Catolicismo.
- Identificar o núcleo central constitutivo das principais confissões religiosas.
- Distinguir os elementos convergentes dos elementos divergentes das principais
confissões religiosas, cristãs e não cristãs.
- Posicionar-se pessoalmente frente ao fenómeno religioso e à identidade das
confissões religiosas.
- Agir em conformidade com as posições assumidas em relação ao fenómeno
religioso, no respeito pelos valores fundamentais do diálogo e da tolerância.
- Promover, na sua prática de vida, o diálogo ecuménico como suporte essencial para
a construção da paz entre os povos e da unidade do Cristianismo, mobilizando
conhecimentos sobre a identidade de cada confissão religiosa cristã.
- Promover, na sua prática de vida, o diálogo inter-religioso como suporte essencial
para a construção da paz entre os povos, mobilizando conhecimentos sobre a
identidade de cada confissão religiosa não cristã.
- Interpretar textos sagrados fundamentais de religiões não cristãs, extraindo
significados adequados e relevantes.
- Usar a Bíblia a partir do conhecimento da sua estrutura.
- Interpretar textos fundamentais da Bíblia, extraindo significados adequados e
relevantes.
- Reconhecer as implicações da mensagem bíblica nas práticas de vida quotidiana

- Interpretar produções estéticas de temática cristã, de âmbito universal e local.
- Apreciar produções estéticas de temática cristã, de âmbito universal e local.

Esta disciplina dispõe, no currículo, de 60 min semanais (2º Ciclo) ou 40 min semanais (3º Ciclo) e, no âmbito
da autonomia curricular do Colégio, é objeto de uma avaliação qualitativa.
O Colégio Nª Sª da Paz quer ser uma Comunidade Evangelizadora que educa ao estilo de Paula e que, através da
relação próxima e personalizada e pelo exemplo, promove o crescimento harmonioso da pessoa para que seja
protagonista da própria vida e agente de transformação da realidade. Neste sentido, considera-se fundamental a
Educação da Interioridade, que permita às crianças e jovens descobrir o seu interior e a sua capacidade para refletir,
discernir e amar, tornando-os progressivamente protagonistas da própria vida que optam na liberdade que brota do
mais fundo do seu ser.
A Educação da Interioridade é concebida sempre a partir da antropologia cristã, longe do isolamento pessoal, do
intimismo, da auto-satisfação ou da tentação de a reduzir a uma dimensão meramente psíquica. A experiência de
auto-reconhecimento e de (re) descoberta do sentido da vida, em liberdade, proporciona a abertura à
transcendência, convida à amizade com Cristo, traduzindo-se mais tarde em ação e compromisso efetivo com a
Justiça do Reino, como agente transformador do mundo.
São objetivos da Educação da Interioridade:
1º Facilitar os processos de unificação das dimensões da Pessoa

•

Pacificar o interior, não para ficar na Auto valorização como as técnicas de mindfulness, mas para melhorar

a relação com os outros, para que todos sejam pessoas proactivas, capazes de transformar as relações e o mundo.
Não se trata de uma proposta de fechamento em si mesmo.
•

Apresentar as propostas de tal maneira que o aluno diga “quero ser”, entregando-lhe as ferramentas para

que construa o seu “eu” de forma autêntica e plena.
2ª Cultivar a atenção e a escuta
•

A atenção ao mundo interior é um apelo forte que surge cada vez mais como uma preocupação tanto da

parte dos professores, como da parte das famílias e dos próprios alunos.
3ª Valorizar o gosto pelo silêncio, pela arte e pela beleza
•

Dar tempo ao silêncio, ao encontro consigo mesmo, ao gosto pelas coisas comuns de cada dia.

•

É preciso criar condições para que o coração de cada criança se desenvolva, se dilate, e possa viver com

mais profundidade o seu dia-a-dia.
4º Construir a unidade com os outros, com o mundo e com Deus
•

Que a pessoa crie a sua própria autonomia, aprenda a falar, a escutar bem e depois consiga argumentar.

•

Que o seu coração se desenvolva, se dilate, e possa viver com mais profundidade o seu dia-a-dia.

•

Que se abra à transcendência, à amizade com Cristo, traduzindo-se mais tarde em ação e compromisso

efetivo com a Justiça do Reino, como agente transformador do mundo.
•

Que no confronto com Jesus vá sentindo na sua vida o convite ao “mágis”.

1.2 – EXPRESSÃO DRAMÁTICA (7º Ano)
A disciplina de Complemento à Educação Artística é, no Colégio Nossa Senhora da Paz e no 7º Ano de escolaridade,
a Expressão Dramática. A opção por esta disciplina justifica-se na medida em que, sendo uma atividade fortemente
integradora (contemplando as dimensões plástica, sonora, da palavra, e do movimento) se torna uma área
privilegiada na educação artística.
Ela envolve uma prática de grupo que se desenvolve a partir dos conhecimentos, experiências e vivências individuais,
utilizando a Abordagem de Projecto que, como se viu, é privilegiada no Colégio Nossa Senhora da Paz (Cfr. Projecto
Curricular de Escola do Jardim de Infância e 1º Ciclo). A Expressão Dramática permite ainda explorar conteúdos e
temas de aprendizagem em articulação com outras disciplinas do currículo (como, muitas vezes se verifica, a
disciplina de História). Finalmente, as práticas dramáticas desenvolvem as competências críticas, estéticas, físicas,
técnicas, culturais, relacionais e cognitivas, a seguir expressas:

COMPETÊNCIAS DO 3º CICLO

• Utilizar o corpo e a voz na construção de personagens.
• Construir histórias para serem improvisadas.
• Transformar formas narrativas em formas dramáticas.
• Explorar criativamente diferentes formas de dizer textos.
• Investigar e improvisar a partir de temas provenientes de outras áreas do conhecimento.
• Inventar, construir e utilizar adereços e cenários.
• Identificar e valorizar o teatro entre outras formas artísticas.
• Evidenciar aprendizagens significativas do conhecimento de si, do outro e do mundo, através dos processos
dramáticos.
• Desenvolver uma prática reflexiva tendente a romper com estereótipos culturais, preconceitos raciais e
outros.
• Desenvolver estratégias de comunicação, relações interpessoais, trabalho de equipa, resolução de
problemas e tomadas de decisão.
• Desenvolver e consolidar capacidades nos domínios da expressão e comunicação vocal e corporal.
• Exercitar a escrita dramática criativa.
• Desenvolver projectos que compreendam a construção e manipulação de máscaras, fantoches, marionetas e
sombras.
• Construir e utilizar cenários, adereços e figurinos.

1.3 – HISTÓRIA DA ARTE E DA CULTURA (8º Ano)
A disciplina de Complemento à Educação Artística é, no Colégio Nossa Senhora da Paz e no 8º Ano de escolaridade,
a História da Arte e da Cultura.
São finalidades desta disciplina:

•

Preservar e valorizar o património artístico e cultural.

•

Entender a defesa do património como ato de cidadania.

•

Consolidar o sentido de apreciação estética do mundo.

•

Evidenciar uma atitude crítica enquanto recetor de objetos artísticos.

•

Mobilizar os conhecimentos adquiridos na disciplina para criticar a realidade contemporânea.

•

Pesquisar, selecionar e organizar informação diversificada de uma forma autónoma, responsável e criativa.

•

Compreender o objeto artístico como documento/testemunho do seu tempo histórico.

•

Enquadrar a especificidade do discurso e das categorias analíticas de cada área artística na análise
conjuntural do tempo e do espaço (histórico e cultural).

E seus objetivos:
A)

Fundamentais: Desenvolver o gosto pela criação artística nas suas múltiplas vertentes:

•

Aprender a ver

•

Aprender a ouvir

•

Aprender a interpretar

•

Aprender a contextualizar

B) Gerais:
Os objetivos gerais da disciplina foram elaborados a partir desses indicadores que se denominam “Tempo”,
“Espaço”, “Biografia”, “Local”, “Acontecimento”, “Sínteses” e “Casos Práticos”.

•

Situar cronologicamente as principais etapas da evolução humana que enquadram fenómenos culturais e
artísticos específicos – Tempo;

•

Reconhecer o contexto geográfico dos diversos fenómenos culturais e artísticos – Espaço;

•

Compreender a ação individual como determinante na apreciação dos diversos processos históricos,
culturais e artísticos – Biografia;

•

Valorizar o local como cruzamento de múltiplas interações (culturais, políticas, económicas ou sociais) –
Local;

•

Relacionar um tempo breve, de natureza especialmente marcante, com o contexto em que se inscreve –
Acontecimento;

•

Identificar os elementos estruturantes que caracterizam a singularidade da cultura de cada época –
Sínteses;

•

Reconhecer o objeto artístico como produto e agente do processo histórico-cultural em que se enquadra
– Casos Práticos.

A disciplina pretende desenvolver as seguintes competências, definidas a partir do “perfil do aluno competente em
História” (O Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais):
•

“Utiliza as noções de evolução, de multicausalidade, de multiplicidade temporal e de relatividade cultural
no relacionamento da História de Portugal com a História europeia e mundial”;

•

“Aplica procedimentos básicos de metodologia específica da História, nomeadamente a pesquisa e
interpretação de fontes diversificadas, utilizando técnicas diversas de comunicação”;

•

“Integra e valoriza elementos do património histórico português no quadro do património histórico
mundial”;

•

“Manifesta respeito por outros povos e culturas”.

Deste modo, a disciplina de História da Arte e da Cultura deverá contribuir para consolidar as competências
enunciadas no Currículo Nacional do Ensino Básico e permitir ao aluno:
•

Utilizar em cada área artística o vocabulário próprio.

•

Analisar o objeto artístico na sua especificidade técnica e formal.

•

Reconhecer o objeto artístico como documento/testemunho do seu tempo histórico.

•

Reconhecer o estudo do objeto artístico como processo fundamental para o conhecimento do passado.

•

Adotar métodos de trabalho próprios, individuais e/ou de grupo.

•

Comunicar corretamente opiniões e resultados de pesquisa (oralmente e por escrito).

•

Utilizar diversos recursos na pesquisa e comunicação de informação.

VISÃO GERAL DOS TEMAS/CONTEÚDOS
Unidade 0 – Introdução à Arte e à Cultura
1. História da Arte e da Cultura
1.1. O que é a História da Arte?
1.2. As artes enquanto cultura

1.3. A criação artística: utilidade e fruição
2. A linguagem da arte
2.1. As artes visuais
2.2. A arte enquanto discurso
2.3. Disciplinas, técnicas e géneros artísticos
Unidade 1 – A Arte Grega
1. A arquitetura grega
2. A escultura grega: o Homem em todas as suas dimensões
3. A cerâmica e a pintura: arquivos de imagens da Civilização Grega
Unidade 2 – A Arte Romana. Entre o belo e o útil
1. A arquitetura: a utilidade e a grandiosidade
2. A escultura: individualismo, realismo e idealização
3. A pintura e o mosaico: a vida enquanto forma de arte
Unidade 3 – A Arte Românica. Deus, fortaleza da Humanidade
1. A arquitetura: dos primórdios da arquitetura cristã à arquitetura bizantina. Os renascimentos carolíngio e otoniano.
A arquitetura românica.
2. A escultura românica: os poderes da imagem
3. As artes da cor: pintura, mosaico, iluminura
4. A Europa sob o signo de Alá: um deus conquistador
Unidade 4 – A Arte Gótica. Em louvor de Deus e dos homens
1. A arquitetura gótica na Europa
2. O Gótico em Portugal: o Manuelino, entre a Idade Média e o tempo novo
3. A escultura gótica
4. O vitral e a iluminura. O gótico cortesão
5. A Itália e a Flandres
6. Ainda sob signo de Alá: da arte dos reinos taifas à arte do reino de Granada; a arte de mudéjar
Unidade 5 – As artes do Renascimento e Maneirismo. O Homem, unidade de medida
1. A pintura renascentista enquanto exercício intelectual
2. A arquitetura renascentista como metáfora do Universo
3. A escultura renascentista. Entre o Gótico e o retorno ao Antigo
4. O(s) maneirismo(s), da regra à transgressão
5. A Europa entre o Renascimento e o Maneirismo
Unidade 6 – A(s) arte(s) barroca(s): arte e retórica
1. A arquitetura
2. A escultura
3. A pintura
4. O caso francês

5. Da Europa para o Mundo
Unidade 7 – A estética do Iluminismo: entre o humor e a razão
1. As artes rococó e neoclássica
Unidade 8 – A arte do século XIX
1. O Romantismo
2. O Realismo e o Impressionismo
3. Mundo novo, formas novas. A arte ao redor de 1900
Unidade 9 – Criar é provocar: as grandes ruturas
1. Sob o signo da provocação
2. Os caminhos da abstração formal
3. A nova complexidade material e a pulverização dos caminhos artísticos na Europa e nos EUA
4. O regresso ao mundo visível: os realismos~
5. O Surrealismo
6. Arte e função: a arquitetura e o design
7. A arte portuguesa até aos anos 60
Unidade 10 – As artes na atualidade
1. A materialização da vida nos movimentos, gestos e objetos do quotidiano
2. Os caminhos da arquitetura contemporânea para além do Funcionalismo
3. Vias de expressão da arte portuguesa contemporânea
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM
Considera-se imprescindível a vertente prática de contacto com as obras de arte e com a complexa realidade que as
envolve. Assim, os alunos deverão ter experiências educativas em, pelo menos, dois dos seguintes locais:
• Estações arqueológicas: ver e sentir o “sítio”; observar como se vivia, como se fazia, tanto ao nível das técnicas de
construção, como decorativas e do espólio exumado. Trabalhar numa estação arqueológica, escavando,
inventariando, estudando.
• Museus: ver o museu como espaço de confrontos dos géneros e dos tempos num mesmo lugar. Os conceitos de
museu. Trabalhar num museu: conservar, inventariar, estudar, gerir.
• Oficinas de artistas: o contacto com a obra de arte “enquanto se faz” e já é feita; o lado da ideia/ o lado técnico da
produção artística. Ser artista.
• Galerias de arte: contacto com a gestão das artes: o lado empresarial, mas também a empatia com os artistas (ou
não), como se selecionam as obras, se aposta num artista desconhecido, etc.
• Monumentos: o monumento como documento do seu tempo; aspetos concetuais e técnicos. Trabalhar num
monumento: da gestão à pedagogia e ao inventário e estudo.
• Espetáculos: assistir a espetáculos e a ensaios, de forma a facultar o acompanhamento do processo de criação e
das fases de realização e de produção dos espetáculos, bem como contribuir para o conhecimento das práticas e
linguagens artísticas e dos seus intérpretes.

• Workshops: participar em workshops, orientados por criadores e/ou especialistas

1.4 – TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (6º, 7º e 8º Anos)
Esta disciplina visa promover a aquisição das competências gerais previstas neste Projecto Curricular relativamente às
tecnologias da informação e comunicação, na medida em que estas são, efectivamente, produtoras de conhecimento
e meio de comunicação e diálogo.
Assim, os alunos devem mostrar-se tecnicamente competentes no que se refere a:
- Processamento de texto
- Criação e guarda de documentos virtuais
- Edição e formatação de um documento
- Utilização da folha de cálculo
- Criação, formatação e impressão da folha de cálculo
- Criação e formatação de gráficos
- Conhecer tabelas e gráficos no Word e Web
- Conhecer programas de apresentações
- Criação, configuração e impressão de Apresentações e sua difusão na internet
- Edição de texto:
- Utilização do Clipart
- Elementos básicos da interface do utilizador
- Menus
- Caixas de diálogo
- Operações básicas do SO de Interface gráfico
- Programa de gestão de ficheiros em ambiente gráfico
- Configuração do computador
- SO de interface gráfico e a Internet
- Acessórios e utilitários

3 – COMO? – METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS
Como se pode verificar, o currículo previsto para o 2 e 3º Ciclos do Colégio Nossa Senhora da Paz envolve uma
multiplicidade de Áreas Curriculares, objetivos, domínios, competências gerais e específicas. Torna-se impossível
definir neste Projeto a globalidade de Metodologias e Estratégias a utilizar para a sua implementação ou a
diversidade desejável à mesma, só previsível a partir da construção do Projeto Curricular de Turma. Ou seja, as
metodologias e estratégias utilizadas devem ser sempre as adequadas e previstas por aquele, constando das
planificações anuais de cada área ou disciplina.

4 – ONDE? - A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO

Como já se disse (cfr. PCE-Pré-escolar e 1º Ciclo), o espaço-sala é partilhado diariamente por professores e alunos,
por isso deve ser um espaço em que todos se sintam bem, com o qual se identifiquem, que seja familiar.
Uma sala de aula deve ser estimulante, capaz de facilitar a aquisição das aprendizagens previstas. Deve ser um
espaço organizado, colaborando na estruturação do pensamento e das experiências/competências cognitivas; deve
ser um espaço que permita o relacionamento interpessoal, a assembleia, o debate e a negociação do grande grupo;
deve espelhar o trabalho e as aquisições que vão sendo feitos pelos alunos; deve conter o material pedagógico
previsto nas estratégias/metodologias de aprendizagem.
Todos os restantes espaços do Colégio são espaços pensados para terem um potencial educativo, colaborando no
desenvolvimento das diversas competências com relevo para as da autonomia, responsabilidade, espírito de
iniciativa, cumprimento de regras e espírito de cooperação. Os alunos têm a eles acesso embora a utilização de
quase todos esteja sujeita a regras específicas de funcionamento e a horários determinados, de modo a permitir um
clima de trabalho organizado e de respeito mútuo.

5 – QUANDO? - A ORGANIZAÇÃO DO TEMPO EDUCATIVO
No 2º e 3º Ciclos, no Colégio Nossa Senhora da Paz, o tempo educativo está organizado em duas dimensões:

5.1 – TEMPO LETIVO
5.1.1 – TEMPO LETIVO ANUAL – ORGANIZAÇÃO SEMESTRAL
A organização semestral é um meio, uma condição, uma estrutura diferenciada, facilitadora de novas formas de
aprendizagem e formação dos alunos, mais adequadas e adaptadas à sua vida, aos seus contextos e ao tempo
atual, permitindo que as mesmas sejam mais significativas, integradas, globais, estruturais e vitais e não se limitem
a acumular conhecimentos que não se fixam e que se desatualizam.
Pretende-se que os alunos se formem/aprendam de uma forma equilibrada, natural, orgânica, humana, certamente
com esforço, empenho, treino e resiliência (mas não esforço em excesso e indiferenciado, para aparente promoção
de todos e real promoção de muito poucos); que possam ter espaço e tempo para mais formação/aprendizagem
que ultrapassem o estrito tempo escolar/curricular (espaço e tempo espiritual, físico, social, cultural, etc.).
Ela permite organizar a aprendizagem no “grande tempo” mensal e anual de uma forma diferente, possibilitando a
diversificação de estratégias pedagógicas e de trabalho dos alunos e, correlativamente, de outras formas de
avaliação das aprendizagens que permitem elas próprias outras e sucessivas aprendizagens (menos peso da
avaliação sumativa/testes). Reduz a periodicidade da avaliação: 2 momentos por semestre (4 anuais vs 5 ou 6, na
organização trimestral).

5.1.1.1 – TEMPO LETIVO ANUAL - DESIGN DA ORGANIZAÇÃO SEMESTRAL
A estrutura da organização semestral é definida em cada ano letivo, constando do Calendário Escolar Anual.

5.1.2 – TEMPO LETIVO DIÁRIO/SEMANAL
Podemos observar a seguir o horário tipo de uma turma do 2º ou 3º Ciclo, evidenciando a possível distribuição dos
tempos letivos:
HORA

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

08.30 / 09.30

x

x

x

x

x

09.40 / 10.40

X

X

X

X

X

11.00 / 12.00

X

X

X

X

X

12.10 / 13.10

X

x

X

X

X

14.25 / 15.25

X

APOIOS

X

APOIOS

X

15.35 / 16.35

X

SALA DE

X

SALA DE

X

16.45 / 17.45

x

ESTUDO

x

ESTUDO

x

A opção pela existência de tardes livres de tempos letivos tem como objetivo permitir:
- Que os alunos façam, a meio da semana de trabalho, o ponto da situação do seu trabalho escolar, fazendo sínteses
do que aprenderam como pré-requisito do que se vai seguir;
- A realização, com caráter regular, de atividades de enriquecimento curricular (Cfr. Enriquecimento Curricular);
- O funcionamento de Aulas de Apoio para todos os alunos, sobretudo para os que revelam desfasamento face às
competências previstas em alguma ou várias disciplinas.
- O funcionamento de uma sala de Estudo Acompanhado, sob supervisão de professores de diferentes áreas
curriculares, destinada ao acompanhamento do processo de aprendizagem e trabalho dos alunos.

5.2 – TEMPO NÃO LETIVO
É o que decorre nos seguintes períodos:
5.2.1 – Inicio da manhã e intervalos entre tempos letivos
Os alunos são recebidos/acompanhados por Auxiliares de Acção Educativa.
5.2.2 – Almoço
Os alunos são acompanhados no espaço do refeitório, num tempo de convívio e desenvolvimento de competências
cívicas (princípios de alimentação saudável, regras de educação, responsabilidade, autonomia).
5.2.3 – Final da tarde
Às aulas da tarde segue-se um período de recreio e a este, para os alunos que estão no Colégio, as seguintes
alternativas:
- Frequência de actividades extracurriculares (judo, ballet, ténis, futebol, piano…).
- Frequência da Sala de Estudo onde os alunos realizam os seus trabalhos de casa, lêem ou jogam (Cfr. 7 –
Enriquecimento Curricular)

6 – OFERTA/ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
O enriquecimento curricular expressa-se, no Colégio Nossa Senhora da Paz e para os alunos dos 2º e 3º Ciclos, em
diferentes dimensões:
a)

Num serviço de apoio pedagógico;

b) Na sala de Estudo Acompanhado;
c)

Na adoção do referencial e da certificação da aprendizagem da língua inglesa pela University of Cambridge

d) Num serviço de promoção de competências de estudo, organização do trabalho e realização do trabalho de
reforço individual, sob a orientação do Serviço de Psicologia;
e)

Nas Atividades e Cursos de Verão (um currículo diferente para um tempo diferente);

f)

Na Escola de Acólitos

g)

Na formação catequética;

h) No Coro

6.1 – APOIO PEDAGÓGICO
Atendendo a que a avaliação, sendo parte do processo de ensino-aprendizagem, permite verificar a aquisição dos
objetivos/metas/competências do currículo; diagnosticar insuficiências e dificuldades; orientar o processo
educativo, Atendendo a que a retenção dos alunos deve ser uma medida pedagógica de última instância, considerase importante otimizar as situações de aprendizagem, prevendo Planos Específicos de Apoio, com vista ao sucesso
educativo dos alunos e levados a cabo pelos diferentes professores de cada turma de forma coordenada e sujeita a
avaliação sistemática.
Assim, os alunos que, no Colégio e no 2º e 3º ciclos, revelam desfasamento face aos objetivos/metas/competências
de aprendizagem previstos, são objeto de sinalização por parte dos professores do conselho de turma ou do director
de turma, com o apoio do serviço de psicologia, com vista ao estabelecimento de Planos de Apoio.
O Plano de Apoio é um documento que define estratégias, adequadas às características do aluno, que pretendem
apoiá-lo na aquisição de aprendizagens e competências em défice.

6.1.1 – TIPOS DE APOIO PEDAGÓGICO
6.1.1.1 – APOIO PEDAGÓGICO EM GRUPO
Do horário dos alunos (embora em tempo extra letivo) constam tempos semanais de apoio pedagógico, da
responsabilidade de professores das diferentes disciplinas (geralmente Português, Inglês, Matemática, FísicoQuímica e História), que visam:
- Promover a melhoria de competências, proceder ao esclarecimentos de dúvidas, promover e orientar o estudo
autónomo dos alunos.
- Promover a aquisição de competências que se encontrem desfasadas dos objetivos previstos para uma
determinada disciplina e/ou para o conjunto da turma em que o aluno se insere.

A sinalização desses alunos para frequência destes apoios é da competência do professor da disciplina, do Conselho
de Turma, do Serviço de Psicologia ou da Direção.
- Ser uma estratégia complementar de todo o trabalho realizado no âmbito das aulas de cada disciplina;

6.1.2 – SALA DE ESTUDO ACOMPANHADO
A sala de Estudo Acompanhado funciona diariamente entre as 14.25 h e as 16.30 h, com o acompanhamento de
professores ou de auxiliares de ação educativa.
É a opção para os alunos que não foram indicados para a frequência de apoios.

6.2– ATIVIDADES/CURSOS DE VERÃO
São Cursos realizados no mês de Julho, dentro do período de férias letivas, e que visam a aquisição de competências
não previstas pelo currículo nacional ou do Colégio, mas que podem ser trabalhadas de forma lúdica, num tempo
diferente e reforçando todas as outras. São exemplo destes cursos: “O Porto Histórico-Visitas com História”; o
“Atelier de Moda e Escultura”; “Oficina de Ciências”; “Oficina de Competências Sociais”; “Oficina de Competências
de Leitura e Escrita Criativa”; “Curso de Expressão Plástica”; “Oficina de Dança”.

6.3 – ESCOLA DE ACÓLITOS
Visa a formação de alunos que pretendem participar de forma mais activa nas celebrações eucarísticas (realizadas
no Colégio ou fora dele); é também um espaço de diálogo, reflexão e oração.

6.4 - CATEQUESE
Integrada na actividade de Pastoral do Colégio, a formação catequética destina-se a todos os alunos que, com caráter
facultativo, pretendem aprofundar a sua caminhada de fé, formação evangélica, participação na comunidade/Igreja.

6.5 - CORO
O Grupo Coral surge com a finalidade dos alunos poderem participar de forma mais ativa nas celebrações realizadas
para a comunidade escolar, bem como nas Eucaristias mensais da família.
Esta atividade é destinada a todos os alunos do 1º ao 12º ano.

6.6 – ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
As AEC´s pretendem contribuir para a formação dos alunos, com caráter mais especializado e em áreas a que o
próprio currículo dá menos relevância. Têm caráter facultativo e decorrem em horário extra letivo, mediante a
inscrição anual dos alunos.
O seu mapa anual é divulgado oportunamente, no final do ano letivo anterior ao da sua implementação.

6.7 – CAMPUS FRASSINETTI
As Irmãs Doroteias, em fidelidade ao carisma recebido de Paula Frassinetti, e em continuidade com a missão
desenvolvida durante o ano nas diferentes realidades onde se encontram, proporcionam às crianças, adolescentes
e jovens a vivência de uma semana diferente onde o desenvolvimento integral acontece na relação consigo, com os
outros, com a natureza e com Deus.
Assim, anualmente promovem-se os Campusfrassi.net com o objetivo de contribuir para o crescimento e valorização
integral da pessoa, numa perspetiva de formação humana integral, em que o religioso, o afetivo, o físico, o estético,
o lúdico, o cívico, o individual e o social se articulam, completam e equilibram.
Baseiam-se nos princípios fundamentais que alicerçam a ação educativa das Irmãs Doroteias para quem, na
expressão da sua fundadora, Paula Frassinetti, ‘Educar é transformar o mundo e conduzi-lo à verdadeira vida’.” A
grande força que marca a existência dos Campusfrassi.net. é a tomada de consciência da capacidade de se dar com
todas as suas potencialidades, colocando-as ao serviço da transformação do mundo à luz do Evangelho.
Os Campusfrassi.net realizam-se anualmente em diferentes lugares e são abertos a todos. Esta abertura a todos tem
também uma dimensão de solidariedade, em articulação com a SEIVA.

6.7.1 - Campo dos Vigias (5º e 6º ano)
Objetivos:
•

Viver uma semana especial de descoberta de si, dos outros, da natureza e de Deus com outras crianças da
sua idade em regime de acantonamento;

•

Viver experiências concretas de amizade, experimentar potencialidades e limites de se viver em grupo;

•

Descobrir que o mundo é maior que a sua própria casa e os locais que habitualmente frequenta;

•

Experimentar Jesus próximo e amigo no concreto da vida;

•

Encontrar em Santa Paula um modelo próximo de amar Jesus e os outros;

•

Descobrir a Igreja como uma comunidade concreta/grupo de amigos em Jesus

6.7.2 - Campo dos Freixos (7º e 8º ano)
Objetivos:
•

Viver uma semana especial de descoberta de si, dos outros, da natureza e de Deus com outros adolescentes
da sua idade em regime de acantonamento;

•

Viver experiências de silêncio, partilha e atividades que permitam uma descoberta crescente e valorização
do que são, explorando sempre mais o que poderão vir a ser;

•

Viver fortes experiências de grupo e entrar em redes de amizades mais amplas;

•

Viver experiências de descentramento de si e de certa radicalidade;

•

Descobrir heróis na humanidade concreta;

•

Viver experiências concretas de entrega a outros em grupo;

•

Encontrar em Jesus o seu herói que podem imitar no seu jeito simples de servir e dar a vida por amor;

•

Descobrir a Igreja como comunidade que continua a missão de Jesus Cristo, onde podem colaborar no
projeto comum – anunciar Jesus Cristo;

•

Reconhecer em Santa Paula uma forma simples de imitar Jesus.

6.7.3 - Campo dos Faróis (9º, 10º e 11º ano)
Objetivos:
•

Descobrir-se como pessoa única, amada incondicionalmente por Deus;

•

Viver fortes momentos de encontro consigo mesmo através do silêncio;

•

Fomentar o espírito crítico e a capacidade de tomar decisões;

•

Viver experiências concretas de serviço, realizadas e avaliadas, pelos próprios adolescentes;

•

Descobrir e encontrar-se com Jesus próximo, humano, que vive e dá sentido à vida concreta;

•

Descobrir Santa Paula e outras pessoas que encontram em Jesus o sentido para a vida;

•

Descobrir a Igreja como uma comunidade onde se vive na verdade, no amor e no serviço.

•

O tema que nos irá orientar este ano é o mesmo dos Centros Educativos: "Construir Comunidades abertas
e felizes, para a transformação do Mundo".

MATRIZ CURRICULAR DO 2º CICLO

ÁREA CURRICULAR
DISCIPLINAS

5º
ANO

6º
ANO

TEMPO FINAL DE CICLO

LÍNGUAS E ESTUDOS SOCIAIS
PORTUGUÊS
L.E. 1 - INGLÊS
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL
FORMAÇÃO CÍVICA

4
4
2
1

5
3
2
1
Refª – 1050 Min
CNSP 540 + 420 + 240+90=
1290´

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS
MATEMÁTICA
CIÊNCIAS NATURAIS

5
2

4
2
Refª – 700 Min
CNSP 540 + 240 = 780 ´

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA
EDUCAÇÃO VISUAL
ED. TECNOLÓGICA
ED. MUSICAL
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

2
1
2
----

2
1
2
1
Refª 650 Min
CNSP 120 + 240 + 240 + 60=
660 ´

EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUCAÇÃO FÍSICA

3

3
Refª 300 Min
CNSP = 360 ´

EMRC / INTERIORIDADE
1+1

1+1

MATRIZ CURRICULAR DO 3º CICLO

ÁREA CURRICULAR
DISCIPLINAS

7º
ANO

PORTUGUÊS
4
4

PORTUGUÊS

L.E. I - INGLÊS
L.E II – FRANCÊS OU ESPANHOL

HISTÓRIA
GEOGRAFIA
FORMAÇÃO CÍVICA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS NATURAIS
FISICO-QUÍMICA

8º
ANO

9º
ANO

TEMPO FINAL DE CICLO

5

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
3
3
3
2
2
2

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
2
2
2
2
2
2
1
1
1

MATEMÁTICA
5
4

5

CIÊNCIAS FÍSICO-NATURAIS
2
3
2
2

2

3

No 8º e 9º Anos com
desdobramento em turnos
No 8º e 9º Anos com
desdobramento em turnos

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA
EDUCAÇÃO VISUAL
2
2
2
COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA
1*
1*
--TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

EDUCAÇÃO FÍSICA

EDUCAÇÃO FÍSICA
2
2

2

EMRC / INTERIORIDADE
1+1
1+1

PROJETO EDUCATIVO E CURRICULAR DE ESCOLA
PROJETO CURRICULAR DO ENSINO SECUNDÁRIO

Ano Letivo 2020/2021

1 – O QUÊ? - PROJETO CURRICULAR DO ENSINO SECUNDÁRIO
Tal como já se referiu relativamente ao 1º, 2º e 3º Ciclos, o Currículo Nacional deve ser percecionado numa conceção
de projeto, como algo aberto e dinâmico, permitindo apropriações e adequações às realidades para as quais é proposto
e onde é vivido. O conceito de Projeto Curricular parte do pressuposto de que o desenvolvimento de aprendizagens
significativas passa pela reconstrução do currículo nacional tendo em conta a situação e as características do contexto
onde ele se vai realizar (Leite, 2000).
Como também já foi referido, tanto o Projeto Curricular de Escola do Colégio Nossa Senhora da Paz como o Projeto
Curricular de qualquer Turma procuram adequar o currículo nacional à especificidade da escola e dos alunos. O primeiro
define-se em função do currículo e do Projeto Educativo do Colégio, propondo as prioridades e os objetivos da escola,
as competências essenciais e transversais em torno das quais se organizarão os conteúdos que serão trabalhados em
cada área curricular.
Sendo o fim primordial do Colégio Nossa Senhora da Paz a Educação Integral da Pessoa, segundo a pedagogia do
Evangelho, e partindo-se de uma visão cristã da vida que procura proporcionar um crescimento e amadurecimento
harmoniosos, através de um discernimento das capacidades de cada um e de um desenvolvimento em todas as suas
dimensões, o ensino secundário, no Colégio, tem como objetivos:
a)

Proporcionar a continuidade, até ao final da escolaridade agora obrigatória, do Projeto Educativo do Colégio
Nossa Senhora da Paz.

b) Integrar, de forma estruturada e de acordo com um planeamento estratégico da Congregação das Irmãs de
Santa Doroteia, o conjunto das Obras da Congregação, dando continuidade à missão e visão da sua fundadora:
“Educar bem é transformar o mundo”.
c)

Prosseguir um trabalho pedagógico marcado pela profunda atenção personalizada a cada aluno, o ensino
rigoroso e exigente, o ambiente familiar e seguro, e pela implementação de um processo de ensino‐
aprendizagem eficaz, traduzido em excelentes resultados académicos.

d) Proporcionar uma alternativa válida e consistente em termos educativos, no pressuposto fundamental da
liberdade de educação, atuando como parceiro na educação, apoiando e envolvendo as suas famílias.
Foram definidas, na introdução deste Projeto Educativo e Curricular de Escola, as opções e prioridades, os
objetivos/metas/competências da formação dos alunos do Colégio Nossa Senhora da Paz. Naturalmente, estas opções
e objetivos assumem diferentes gradações e enfoque ao longo dos diferentes anos de escolaridade.

2 – O QUÊ? - ESTRUTURA DO ENSINO SECUNDÁRIO E OFERTA FORMATIVA

2. 1 – OFERTA FORMATIVA GERAL – CURSOS
A organização e a gestão do currículo do nível secundário de educação subordinam‐se a vários princípios orientadores,

dos quais destacamos:
a) A articulação com o ciclo de escolaridade anterior e o ensino superior;
b) A articulação entre as necessidades de desenvolvimento individual e as exigências impostas por estratégias de
desenvolvimento nacionais;
c) A flexibilidade na construção de percursos formativos;
d) A permeabilidade, facilitando a reorientação do percurso escolar e formativo do aluno, entre cursos;
e) A transversalidade da educação para a cidadania, da valorização da língua e da cultura portuguesas em todas as
componentes curriculares;
f) O favorecimento da integração das dimensões teórica e prática dos saberes;
A oferta curricular/formativa do Colégio Nossa Senhora da Paz inclui os Cursos Científico – Humanísticos, que estão
vocacionados para o prosseguimento de estudos de nível superior.
2.2 – MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS CIENTÍFICO – HUMANÍSTICOS
A matriz curricular dos Cursos Científico – Humanísticos integra:
2.2.1 ‐Componente de formação geral
Comum a todos os cursos, visa a construção da identidade pessoal, social e cultural dos jovens e inclui as disciplinas
de Português, Língua Estrangeira I, II ou III, Filosofia e Educação Física, de frequência obrigatória;
2.2.2 ‐Componente de formação específica
Visa proporcionar formação científica consistente no domínio do respectivo curso e integra, inclui, para além de uma
disciplina trienal obrigatória, duas disciplinas bienais e duas disciplinas anuais, cuja escolha e combinação é da
responsabilidade do aluno, em função do percurso formativo pretendido;
2.2.3 ‐Educação moral e religiosa católica e Educação da Interioridade
Visa a formação e o amadurecimento individual relativamente a valores espirituais no âmbito da matriz religiosa cristã.

2.3 – PLANOS DE ESTUDOS DOS CURSOS DA OFERTA FORMATIVA DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PAZ
CURSO CIENTÍFICO‐HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS - (DL 55/2018)
Componentes
de formação

Disciplinas
Português

10º
3

Carga Horária Semanal (a)
11º
12º
3
4

Língua Estrangeira I (Inglês), ou
Língua Estrangeira II (Espanhol continuação) ou
Geral

3

3

-

Filosofia

3

3

-

Educação Física

2

2

2

Formação Cívica

1

1

1

720’

720´

420´

5

5+40’

7

6

6

-

Língua Estrangeira III (Espanhol iniciação) (b)

Total Formação Geral
Matemática A
Opções (c)
- Física e Química A
e
Biologia e Geologia ou Geometria Descritiva A

5

5

-

-

-

2

Opções (d)
Específica

Biologia
Física
Opções (e)

3

Língua Estrangeira I (Inglês)
Economia C

-

-

Aplicações Informáticas B

2
2

Psicologia B

TOTAL FINAL
(Sem
EMRC/EDI)

2

Total Formação Específica

960’

1000´

660’ a 720’

E.M.R.C./ Educação da Interioridade

80´

80´

80´

1680´

1720´

1080’ a 1140’

a) carga horária semanal organizada em períodos de 60 minutos.
b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, inicia
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
LE I=Língua iniciada no 2º Ciclo (5º Ano); LE II = Língua iniciada no 3º ciclo (7º ano); LE III = Língua iniciada no ensino secundário
(10º ano), na componente de formação geral;
(c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(d) (e) O aluno tem duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções d), de acordo com a oferta
da escola.
*1 O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral, nos 10.º e 11.º anos.

CURSO CIENTIFICO‐HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS - (DL 55/2018)

Componentes
de formação

Disciplinas
Português

10º
3

Carga Horária Semanal (a)
11º
12º
3
4

Língua Estrangeira I (Inglês cont.) ou
Língua Estrangeira II (Espanhol continuação) ou
Geral

3

3

-

Filosofia

3

3

-

Educação Física

2

2

2

Formação Cívica

1

1

1

720’

720’

420´

5

5+40´

7

4

5

Língua Estrangeira III (Espanhol iniciação) (b)

Total Formação Geral
Matemática A
Opções (c)
- Economia A
e
- Geografia A
Específica

Opções (d)
Economia C

4

5

-

-

-

2

-

-

3

Opções (e)
Língua Estrangeira I (Inglês)
Aplicações Informáticas B

TOTAL FINAL
(Sem
EMRC/EDI)

2

Total Formação Especifica

780’

940’

660´a 720´

E.M.R.C./ Educação da Interioridade

80´

80´

80´

1500’

1660´

1080’ a 1140’

a) carga horária semanal organizada em períodos de 60 minutos.
b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, inicia
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
LE I=Língua iniciada no 2º Ciclo (5º Ano); LE II = Língua iniciada no 3º ciclo (7º ano); LE III = Língua iniciada no ensino secundário
(10º ano), na componente de formação geral;
(c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(d) (e) O aluno tem duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções d), de acordo com a oferta
da escola.

CURSO CIENTIFICO‐HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES - (DL 55/2018)

Componentes
de formação

Disciplinas
Português

10º
3

Carga Horária Semanal (a)
11º
12º
3
4

Língua Estrangeira I (Inglês cont.) ou
Língua Estrangeira II (Espanhol continuação) ou
Geral

3

3

-

Filosofia

3

3

-

Educação Física

2

2

2

Formação Cívica

1

1

1

720’

720´

420’

5

5

6

4

5

Língua Estrangeira III (Espanhol iniciação) (b)

Total Formação Geral
História A
Opções (c)
- Geografia A
e

4

5

-

-

-

-

2

Total Formação Específica

720´

900´

600´ a 660´

E.M.R.C./ Educação da Interioridade

80´

80´

80´

1500´

1620´

1020’ a 1060´

- MACS
Específica

ou Espanhol (Continuação)

-

Opções (d):
Língua Estrangeira I (Inglês)
Psicologia B
Opções (e)
Economia C

TOTAL FINAL
(Sem
EMRC/EDI)

-

3
2

a)carga horária semanal organizada em períodos de 60 minutos.
b) No curso CH de Línguas e Humanidades o aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua
estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário (LE II).
LE I=Língua iniciada no 2º Ciclo (5º Ano); LE II = Língua iniciada no 3º ciclo (7º ano); LE III = Língua iniciada no ensino secundário;
No caso de o aluno dar continuidade às duas línguas estrangeiras estudadas no ensino básico, a Língua Estrangeira I insere-se
na componente da Formação Geral e a Língua Estrangeira II insere-se na componente da Formação Específica.
Se o aluno der continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico (LE I ou LE II) e iniciar uma nova Língua
(LE III) esta integra-se obrigatoriamente na componente da Formação Específica, inserindo-se na componente da Formação
Geral uma das Línguas Estrangeiras já estudadas.
Se o aluno pretender apenas iniciar uma nova Língua Estrangeira, a mesma insere-se na componente da Formação Geral.
(c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(d) (e) O aluno tem duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções d), de acordo com a oferta
da escola.

CURSO CIENTIFICO‐HUMANÍSTICO DE ARTES VISUAIS - (DL 55/2018)
Componentes
de formação

Disciplinas
Português

10º
3

Carga Horária Semanal (a)
11º
12º
3
4

Língua Estrangeira I (Inglês cont.) ou
Língua Estrangeira II (Espanhol continuação) ou
Geral

3

3

-

Filosofia

3

3

-

Educação Física

2

2

2

Formação Cívica

1

1

1

720’

720’

420´

4

5

6

4

5

5

5

-

-

-

-

Língua Estrangeira III (Espanhol iniciação) (b)

Total Formação Geral
Desenho A
Opções (c)
- História da Cultura e das Artes
e
- Geometria Descritiva A
Específica

-

Opções (d)
Oficina das Artes

2

Opções (e)
Economia C
Psicologia B
Língua Estrangeira I (Inglês)

TOTAL FINAL
(Sem
EMRC/EDI)

2
2
3

Total Formação Específica

780´

900’

600´ a 660´

E.M.R.C./ Educação da Interioridade

80´

80´

80´

1500´

1620´

1020’ a 1060´

a) carga horária semanal organizada em períodos de 60 minutos.
b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, inicia
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
LE I=Língua iniciada no 2º Ciclo (5º Ano); LE II = Língua iniciada no 3º ciclo (7º ano); LE III = Língua iniciada no ensino secundário
(10º ano), na componente de formação geral;
(c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(d) (e) O aluno tem duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções d), de acordo com a oferta
da escola

3 – O QUÊ? - OBJETIVOS/METAS/COMPETÊNCIAS DO ENSINO SECUNDÁRIO

3.1 – GERAIS E POR DISCIPLINA
Os currículos das diferentes disciplinas dos vários Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário são os que estão
legalmente previstos e propostos pelo Ministério da Educação, a saber, Aprendizagens Essenciais, Programas
Curriculares

e

Metas

Curriculares

que

estejam

em

vigor

e

que

podem

ser

consultados

em

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais3.2 – EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA E EDUCAÇÃO DA INTERIORIDADE
A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica / Formação Cristã propõe que o aluno seja capaz de:
a)

Cultura e Visão Cristã

➢

Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana.

➢

Questionar-se sobre o sentido da realidade.

➢

Equacionar respostas à questão do sentido da realidade, a partir da visão cristã do mundo.

➢

Organizar uma visão coerente do mundo.

➢

Interpretar produções culturais (literárias, pictóricas, musicais ou outras) que utilizam ou aludem a
perspectivas religiosas ou a valores éticos.

➢

Interpretar criticamente episódios históricos e factos sociais, a partir de uma leitura da vida fundada em valores
humanistas e cristãos.

➢

Relacionar os dados das ciências com a interpretação cristã da realidade.

b) Ética e Moral
➢

Relacionar o fundamento religioso da moral cristã com os princípios, valores e orientações para o agir humano,
propostos pela Igreja.

➢

Organizar um universo coerente de valores, a partir de um quadro de interpretação ética humanista e cristã.

➢

Mobilizar princípios e valores éticos para a orientação do comportamento em situações vitais do quotidiano.

➢

Propor soluções fundamentadas para situações de conflito de valores morais a partir de um quadro de
interpretação ética humanista e cristã.

➢

Relacionar-se com os outros com base nos princípios de cooperação e solidariedade, assumindo a alteridade e
diversidade como factor de enriquecimento mútuo.

➢

Reconhecer a relatividade das convicções pessoais, como contributos de aproximação à verdade.

c)

Religião e Experiência Religiosa

➢

Identificar o núcleo central constitutivo da identidade do Cristianismo, particularmente do Catolicismo.

➢

Identificar o núcleo central constitutivo das principais confissões religiosas.

➢

Distinguir os elementos convergentes dos elementos divergentes das principais confissões religiosas, cristãs e
não cristãs.

➢

Assumir uma posição pessoal frente ao fenómeno religioso e à identidade das confissões religiosas.

➢

Agir em conformidade com as posições assumidas em relação ao fenómeno religioso, no respeito pelos valores
fundamentais do diálogo e da tolerância.

➢

Promover, na sua prática de vida, o diálogo ecuménico como suporte essencial para a construção da paz entre
os povos e da unidade do Cristianismo, mobilizando conhecimentos sobre a identidade de cada confissão
religiosa cristã.

➢

Promover, na sua prática de vida, o diálogo inter-religioso como suporte essencial para a construção da paz
entre os povos, mobilizando conhecimentos sobre a identidade de cada confissão religiosa não cristã.

➢

Interpretar textos sagrados fundamentais de religiões não cristãs, extraindo significados adequados e
relevantes.

d) Cultura Bíblica
➢

Usar a Bíblia a partir do conhecimento da sua estrutura.

➢

Interpretar textos fundamentais da Bíblia, extraindo significados adequados e relevantes.

➢

Reconhecer as implicações da mensagem bíblica nas práticas de vida quotidiana.

e)

Património e Arte Cristã

➢
➢

r produções estéticas de temática cristã, de âmbito universal e local.
Apreciar produções estéticas de temática cristã, de âmbito universal e local.

O Colégio Nª Sª da Paz quer ser uma Comunidade Evangelizadora que educa ao estilo de Paula e que, através da relação
próxima e personalizada e pelo exemplo, promove o crescimento harmonioso da pessoa para que seja protagonista da
própria vida e agente de transformação da realidade. Neste sentido, considera-se fundamental a Educação da
Interioridade, que permita às crianças e jovens descobrir o seu interior e a sua capacidade para refletir, discernir e amar,
tornando-os progressivamente protagonistas da própria vida que optam na liberdade que brota do mais fundo do seu
ser.
A Educação da Interioridade é concebida sempre a partir da antropologia cristã, longe do isolamento pessoal, do
intimismo, da auto-satisfação ou da tentação de a reduzir a uma dimensão meramente psíquica. A experiência de autoreconhecimento e de (re) descoberta do sentido da vida, em liberdade, proporciona a abertura à transcendência,
convida à amizade com Cristo, traduzindo-se mais tarde em ação e compromisso efetivo com a Justiça do Reino, como
agente transformador do mundo.
São objetivos da Educação da Interioridade:
1º Facilitar os processos de unificação das dimensões da Pessoa
•

Pacificar o interior, não para ficar na Auto valorização como as técnicas de mindfulness, mas para melhorar a

relação com os outros, para que todos sejam pessoas proactivas, capazes de transformar as relações e o mundo. Não
se trata de uma proposta de fechamento em si mesmo.

•

Apresentar as propostas de tal maneira que o aluno diga “quero ser”, entregando-lhe as ferramentas para que

construa o seu “eu” de forma autêntica e plena.
2ª Cultivar a atenção e a escuta
•

A atenção ao mundo interior é um apelo forte que surge cada vez mais como uma preocupação tanto da parte

dos professores, como da parte das famílias e dos próprios alunos.
3ª Valorizar o gosto pelo silêncio, pela arte e pela beleza
•

Dar tempo ao silêncio, ao encontro consigo mesmo, ao gosto pelas coisas comuns de cada dia.

•

É preciso criar condições para que o coração de cada criança se desenvolva, se dilate, e possa viver com mais

profundidade o seu dia-a-dia.
4º Construir a unidade com os outros, com o mundo e com Deus
•

Que a pessoa crie a sua própria autonomia, aprenda a falar, a escutar bem e depois consiga argumentar.

•

Que o seu coração se desenvolva, se dilate, e possa viver com mais profundidade o seu dia-a-dia.

•

Que se abra à transcendência, à amizade com Cristo, traduzindo-se mais tarde em ação e compromisso efetivo

com a Justiça do Reino, como agente transformador do mundo.
•

Que no confronto com Jesus vá sentindo na sua vida o convite ao “mágis”.

4 – COMO? – METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS
Considera-se particularmente importante, nesta fase do percurso escolar do aluno, o seu acompanhamento nas
seguintes vertentes:
a)

Pedagógica – orientação de necessidades específicas, diagnosticadas no âmbito das diferentes disciplinas do
currículo;

b) Orientação escolar, vocacional e profissional – orientação e apoio do desenvolvimento psicológico individual
relativamente a possíveis percursos formativos no ensino superior ou percursos profissionais;

c) Pessoal e social – orientação e acompanhamento pessoal, promoção de projetos de intercâmbio escolar e
social;
5 – ONDE? – ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO
O espaço-sala é partilhado diariamente por professores e alunos, por isso deve ser um espaço em que todos se sintam
bem, com o qual se identifiquem, que seja familiar.
Uma sala de aula deve ser estimulante, capaz de facilitar a aquisição das aprendizagens previstas. Deve ser um espaço
organizado, colaborando na estruturação do pensamento e das experiências/competências cognitivas; deve ser um
espaço que permita o relacionamento interpessoal, a assembleia, o debate e a negociação do grande grupo; deve
espelhar o trabalho e as aquisições que vão sendo feitos pelos alunos; deve conter o material pedagógico previsto nas
estratégias/metodologias de aprendizagem.
Todos os restantes espaços do Colégio são espaços que têm potencial educativo, colaborando no desenvolvimento das
diversas competências com relevo para as da autonomia, responsabilidade, espírito de iniciativa, cumprimento de

regras e espírito de cooperação. Os alunos têm a eles acesso, embora a utilização de quase todos esteja sujeita a regras
específicas de funcionamento e a horários determinados, de modo a permitir um clima de trabalho organizado e de
respeito mútuo.
De entre esses espaços destacam-se, com relevo para os alunos do ensino secundário, os laboratórios de física e
química, biologia e informática; a biblioteca; as salas de desdobramento ou de trabalho em pequenos grupos; as salas
de convívio, bar e recreio.

6 – QUANDO? - A ORGANIZAÇÃO DO TEMPO EDUCATIVO
No ensino secundário, no Colégio Nossa Senhora da Paz, o tempo educativo está organizado em duas dimensões:

6.1 – TEMPO LETIVO
Podemos observar a seguir o horário tipo (meramente exemplificativo) de uma turma do ensino secundário,
evidenciando uma possível distribuição dos tempos letivos:

HORA

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

08.30 / 09.30

X

X

X

X

X

09.40 / 10.40

X

X

X

X

X

11.00 / 12.00

X

X

X

X

X

12.10 / 13.10

X

X

X

X

X

14.25 / 15.25

X

X

15.35 / 16.35

X

X

16.45 / 17.45

X

X

A opção pela existência de tardes livres de tempos letivos tem como objetivo permitir:
- Que os alunos façam, a meio da semana de trabalho, o ponto da situação do seu trabalho escolar, fazendo sínteses do
que aprenderam como pré-requisito do que se vai seguir;
- A realização, com caráter regular, de atividades de enriquecimento curricular (Cf. Enriquecimento Curricular);
- O funcionamento de Aulas de Apoio para todos os alunos, sobretudo para os que revelam desfasamento face às
competências previstas em alguma (ou várias) disciplinas.

6.2 – TEMPO NÃO LETIVO
É o que decorre no início e final das atividades letivas, bem como nos intervalos entre tempos letivos, sendo os alunos
recebidos/acompanhados por Auxiliares de Ação Educativa.

7 – OFERTA / ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

7.1 – Reforço do Plano de Estudos
Os Planos de Estudos dos cursos do ensino secundário poderão ser reforçado nos tempos letivos (carga horária) de
disciplinas nucleares para as aprendizagens previstas em cada curso e sujeitas a avaliação final externa/exames finais
nacionais; com a realização de visitas de estudo que enriqueçam cognitiva, cultural, histórica ou artisticamente os
alunos, quer em Portugal quer no estrangeiro; com a participação em Projetos Especiais, realizados no âmbito do
Projeto Educativo do Colégio.
7.2 – Apoio Pedagógico Interno
O Apoio tem como objetivos:
- Promover a aquisição de competências, por parte dos alunos, que se encontrem desfasados dos objetivos previstos
para uma determinada disciplina e/ou para o conjunto da turma em que o aluno se insere;
- Consolidar os conteúdos, competências e/ou métodos de resolução de exercícios trabalhados em aula;
- Rever conteúdos estruturantes de anos letivos anteriores;
- Orientar o estudo e o trabalho a realizar na preparação dos exames nacionais;
- Ser uma estratégia complementar de todo o trabalho realizado no âmbito das aulas de cada disciplina, não excluindo
(até pressupondo) um esforço individual suplementar no sentido da aproximação das competências estipuladas;
A frequência das Aulas de Apoio é livre e aberta a todos os alunos nela interessados;
Aos alunos que apresentam desfasamento face às competências previstas para o seu nível de ensino será sugerida, pelo
professor de cada disciplina, a frequência destas aulas. A indicação destes alunos será feita, em qualquer momento do
ano letivo, ao diretor de turma (DT). O DT comunicará esta estratégia de acompanhamento ao encarregado de educação
do aluno;
7.3 – Apoio pedagógico
7.3.1- Planos de Apoio
Atendendo a que a avaliação, sendo parte do processo de ensino-aprendizagem, permite verificar a aquisição das
competências do currículo, diagnosticar insuficiências e dificuldades e orientar o processo educativo e a retenção dos
alunos deve ser uma medida pedagógica de última instância, dado o carácter formativo da avaliação, considera-se
importante optimizar as situações de aprendizagem, prevendo Planos de Apoio com vista ao sucesso educativo dos
alunos e levados a cabo pelos diferentes professores de cada turma de forma coordenada e sujeita a avaliação
sistemática.
A elaboração de qualquer tipo de Plano pressupõe sempre a elaboração de uma ficha de caracterização do aluno da
qual devem constar as principais dificuldades/ competências em défice bem como as suas potencialidades. Sempre que
o Conselho de Turma ou Professor julgar pertinente, poderá elaborar um Plano de Apoio para alunos cujo défice face
às competências previstas (transversais ou específicas de determinada disciplina) seja motivo de especial cuidado.

7.4 – CAMPUS FRASSINETTI
As Irmãs Doroteias, em fidelidade ao carisma recebido de Paula Frassinetti, e em continuidade com a missão
desenvolvida durante o ano nas diferentes realidades onde se encontram, proporcionam às crianças, adolescentes e
jovens a vivência de uma semana diferente onde o desenvolvimento integral acontece na relação consigo, com os
outros, com a natureza e com Deus.
Assim, anualmente promovem-se os Campusfrassi.net com o objetivo de contribuir para o crescimento e valorização
integral da pessoa, numa perspetiva de formação humana integral, em que o religioso, o afetivo, o físico, o estético, o
lúdico, o cívico, o individual e o social se articulam, completam e equilibram.
Baseiam-se nos princípios fundamentais que alicerçam a ação educativa das Irmãs Doroteias para quem, na expressão
da sua fundadora, Paula Frassinetti, ‘Educar é transformar o mundo e conduzi-lo à verdadeira vida’.” A grande força
que marca a existência dos Campusfrassi.net. é a tomada de consciência da capacidade de se dar com todas as suas
potencialidades, colocando-as ao serviço da transformação do mundo à luz do Evangelho.
Os Campusfrassi.net realizam-se anualmente em diferentes lugares e são abertos a todos. Esta abertura a todos tem
também uma dimensão de solidariedade, em articulação com a SEIVA.

7.4.1 - Campo dos Faróis (9º, 10º e 11º ano)
Objetivos:
•

Descobrir-se como pessoa única, amada incondicionalmente por Deus;

•

Viver fortes momentos de encontro consigo mesmo através do silêncio;

•

Fomentar o espírito crítico e a capacidade de tomar decisões;

•

Viver experiências concretas de serviço, realizadas e avaliadas, pelos próprios adolescentes;

•

Descobrir e encontrar-se com Jesus próximo, humano, que vive e dá sentido à vida concreta;

•

Descobrir Santa Paula e outras pessoas que encontram em Jesus o sentido para a vida;

•

Descobrir a Igreja como uma comunidade onde se vive na verdade, no amor e no serviço.

•

O tema que nos irá orientar este ano é o mesmo dos Centros Educativos: "Construir Comunidades abertas e
felizes, para a transformação do Mundo".

7.5 - Outros
Os alunos que frequentam o ensino secundário no Colégio podem usufruir de qualquer atividade de enriquecimento
curricular já previsto para os restantes níveis de ensino.
O Colégio poderá organizar, ainda, atividades específicas de enriquecimento curricular para os alunos deste nível de
ensino, de acordo com os seus interesses e desde que haja um número mínimo de interessados.

PROJETO EDUCATIVO E CURRICULAR DE ESCOLA
AVALIAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE APRENDIZAGENS PELOS ALUNOS
Ensino Básico (1º, 2º e 3º Ciclos) e Ensino Secundário

Ano Letivo 2020/2021

1 – OBJETIVOS E INTERVENIENTES
A avaliação das aprendizagens dos alunos tem como objetivos:


informar e sustentar intervenções pedagógicas (reajustando estratégias que conduzam à melhoria da

qualidade das aprendizagens);


orientar o percurso escolar individual;



certificar as aprendizagens (conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas);



aferir o grau de cumprimento do currículo (aprendizagens essenciais, objetivos fixados);



melhorar a qualidade do ensino;



promover o sucesso escolar, através da criação de estratégias que possam colmatar dificuldades de

aprendizagem;
Na avaliação intervêm:


todos os professores envolvidos na aprendizagem dos alunos, com particular destaque para o professor titular

de turma e professores coadjuvantes, bem como o Conselho de Docentes (1º Ciclo); os professores que integram os
conselhos de turma (2º e 3º Ciclos); o professor ou equipa de professores responsáveis pela organização do processo
de ensino, quando se trate de informação a obter no seu decurso, tendo em vista a avaliação formativa e a avaliação
sumativa (Ensino Secundário);


os serviços especializados de apoio pedagógico (p.e., a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Inclusão, o Serviço

de Psicologia), quando se trata de alunos acompanhados pelo mesmo ou são necessários pareceres específicos sobre
o percurso formativo de um aluno;


a Direção do Colégio Nossa Senhora da Paz quando se trata de informação a obter através da realização de

provas de equivalência à frequência (Ensinos Básico e Secundário), ou da supervisão dos diferentes processos
avaliativos;


os serviços e entidades do Ministério da Educação e Ciência quando se trate de informações a obter através da

realização de provas finais ou exames finais nacionais (Ensino Básico e Secundário);


os próprios alunos e os seus encarregados de educação;

A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação
e aos restantes intervenientes, informação sobre a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de
capacidades, de modo a permitir rever e melhorar os processos de aprendizagem e de trabalho.
Aos intervenientes no processo de avaliação compete:
- Adotar medidas que contribuam para a aprendizagem de todos os alunos
- Fornecer informações aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das aprendizagens
- Reajustar as práticas educativas, orientando-as para a promoção do sucesso educativo

2 - ÂMBITO
A avaliação dos alunos incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as
Aprendizagens Essenciais, o Perfil dos Alunos dos Centros Educativos das Irmãs Doroteias, o Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória.
A aprendizagem relacionada com as componentes do currículo de caráter transversal ou de natureza instrumental,
constitui objeto de avaliação em todas as áreas disciplinares e disciplinas.

3 - MODALIDADES
A avaliação/monitorização de aquisição de conhecimentos, competências e aprendizagens (dos diferentes tipos) por
parte dos alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos e Secundário, no Colégio Nossa Senhora da Paz, assume as seguintes
modalidades:
3.1 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
Da responsabilidade de cada professor, destina-se à obtenção de dados relativos aos pré-requisitos que os alunos
devem possuir com vista ao prosseguimento da sua aprendizagem e obtenção de novos conhecimentos,
competências/aprendizagens. Permite ao professor:


definir objetivos e estratégias adequadas a um grupo específico de alunos;



adotar estratégias de diferenciação pedagógica e de superação de eventuais dificuldades dos alunos (reajuste

de estratégias de ensino);


elaborar, adequar e formular o projeto curricular de turma, facilitando a integração escolar dos alunos e

apoiando a sua orientação escolar e vocacional.
Pode ser integrada na avaliação formativa e ocorrer sempre que o professor o entenda.

3.2 – AVALIAÇÃO INTERNA
A avaliação interna das aprendizagens é da responsabilidade dos professores e dos órgãos de administração e gestão
e de coordenação e supervisão pedagógica da escola. Nela devem ser envolvidos os alunos, favorecendo-se a autoregulação das suas aprendizagens.

3.2.1 - FORMATIVA
Da responsabilidade de cada professor (se o entender, em diálogo com os alunos e em colaboração com os outros
professores), destina-se a favorecer a auto-regulação do aluno no que se refere ao seu processo de aprendizagem.
Permite a obtenção de informação de controlo e regulação sobre a efetiva aquisição de conhecimentos,
competências, aprendizagens por parte dos alunos, permitindo os reajustes necessários de medidas e estratégias
pedagógicas. Assume caráter contínuo e sistemático, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de

informação de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem (finalidades,
destinatários, etc.).
Fornece, portanto, ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes no processo,
informação sobre o desenvolvimento da aquisição das aprendizagens, conhecimentos e competências, de modo a
permitir rever e melhorar os processos de trabalho e estratégias diversas.
A avaliação formativa gera medidas de diferenciação pedagógica adequadas às características dos alunos e às
aprendizagens e competências a desenvolver; de superação de eventuais dificuldades dos alunos; de facilitação da
sua integração escolar; de apoio à orientação escolar e vocacional.
Deve ser a principal modalidade de avaliação, envolvendo os alunos num processo de auto-regulação das
aprendizagens.

3.2.2 - SUMATIVA
Traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos:
- Informar alunos e Pais sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens, no final de um período ou semestre
e no final do ano letivo.
- A tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno (transição para o ano de escolaridade subsequente);
- A classificação e certificação em cada uma das disciplinas e áreas disciplinares;
- A aprovação no final de cada ciclo e a conclusão do ensino básico ou secundário;
- A renovação de matrícula;
Realiza-se através de um dos seguintes processos:
3.2.2.1- Avaliação pelos professores
É a que é realizada pelos professores, no 1º ciclo, ou pelo conselho de turma, nos restantes ciclos, no final de cada
semestre, período ou ano letivo.
Os critérios específicos desta avaliação sumativa interna dos alunos são definidos ou reconfirmados anualmente,
pelo Conselho de Docentes do 1º ciclo e grupos disciplinares do 2º e 3º Ciclos e Secundário, com aprovação da
Direção, tendo em conta:
a) As Aprendizagens Essenciais, de cada área curricular ou disciplina;
b) As competências e objetivos essenciais de cada área curricular ou disciplina;
c) Os objetivos gerais do ciclo de escolaridade;
d) Os objetivos específicos de cada área curricular, disciplina ou área curricular não disciplinar;
e) Outros fatores como o empenho, atenção e participação nas aulas, atitudes, realização dos trabalhos de casa,
estudo regular e organização dos cadernos diários, idade, etc., de acordo com o Perfil dos Alunos dos Centros
Educativos das Irmãs Doroteias e Projeto Educativo e Curricular de Escola do Colégio Nossa Senhora da Paz.

3.2.2.1.1 - Avaliação interna sumativa semestral
No 1º ciclo é da competência do respetivo professor titular de turma e dos professores coadjuvantes, ratificada pelo
Conselho de Docentes do 1º Ciclo e Direção, expressando-se sempre de forma descritiva/qualitativa em todos os
anos de escolaridade e em todas as áreas curriculares: Português, Matemática, Estudo do Meio, Educação Artística
(Artes Visuais e Música), Educação Física e nas Disciplinas de Oferta de Escola de Projeto de Promoção da Leitura e
da Escrita e Inglês. Utiliza a escala Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom.
Na disciplina de Formação Cristã é prestada, semestralmente, uma informação de caráter qualitativo, sob a forma
de uma síntese descritiva das temáticas/conteúdos/aprendizagens realizados.
No que se refere à avaliação das aprendizagens dos alunos, a função do Conselho de Docentes do 1º Ciclo, é a de:


- Dar a conhecer a todos os professores presentes o ponto da situação da aprendizagem/formação dos

diferentes grupos de alunos, em função dos conhecimentos, objetivos, metas, competências previamente traçados
para cada um, nas diferentes áreas;


- Identificar necessidades específicas, em cada grupo/turma, bem como estratégias que permitam a sua

colmatação;


- Identificar desfasamentos e lacunas face às aprendizagens previstas, em casos concretos de alunos, bem como

as estratégias/planos de apoio necessários para que esses alunos atinjam os objetivos propostos.
O Conselho de Docentes do 1º Ciclo é constituído, para efeitos da avaliação dos alunos, por todos os professores
titulares de turma e todos os professores coadjuvantes; também, embora sem direito a voto, pelos elementos dos
serviços de apoio educativo (p.e. serviço de psicologia, etc.).
Todas as decisões relativas à avaliação sumativa de cada aluno são da responsabilidade do professor titular de turma
e do Conselho de Docentes do 1º Ciclo e devem ser tomadas, preferencialmente, a partir de uma reflexão conjunta
e por consenso geral. Havendo impossibilidade de consenso, admite-se o recurso à votação, em que todos os
elementos do conselho votam nominalmente, não havendo lugar a abstenção. Neste caso, a decisão é tomada por
maioria absoluta, tendo a Coordenadora do 1º Ciclo voto de qualidade em caso de empate.
Os elementos do serviço de psicologia podem/devem intervir, manifestando o seu parecer, mas sem direito a voto.
Nas atas do Conselho de Docentes devem ser registadas todas as deliberações e respetiva fundamentação.

No 2º e 3º Ciclos, a avaliação sumativa interna das disciplinas tem um caráter semestral, quer nas disciplinas com
organização semestral (Expressão Dramática do 7º Ano, História da Arte e da Cultura do 8º Ano e TIC no 7º e 8º
Anos) quer nas disciplinas com organização anual.
De acordo com a legislação, a avaliação sumativa de disciplinas com organização de funcionamento diversa da anual
processa-se do seguinte modo:
- Para a atribuição das classificações, o Conselho de Turma reúne no final do semestre;
- A classificação atribuída no final do semestre fica registada em pauta e está sujeita a aprovação do conselho de
turma de avaliação no final do 2º semestre/ ano letivo.

3.2.2.1.2 - Avaliação interna sumativa trimestral
No ensino secundário, são legalmente obrigatórios (para além de outros critérios estabelecidos a nível de escola)
momentos formais de avaliação da oralidade ou da dimensão prática ou experimental, integrados no processo de
ensino: na disciplina de Português, a componente de oralidade tem um peso de 25% no cálculo da classificação a
atribuir em cada momento formal de avaliação; nas disciplinas de Língua Estrangeira e Português Língua Não
Materna a componente de oralidade tem um peso de 30% no cálculo da classificação a atribuir em cada momento
formal de avaliação; nas disciplinas bienais de Física e Química A e de Biologia e Geologia, nas disciplinas anuais de
Biologia, de Física, de Geologia e de Química, as componentes prática e/ou experimental têm um peso mínimo de
30% no cálculo da classificação a atribuir em cada momento formal de avaliação.
A decisão quanto à classificação a atribuir a cada aluno, na escala de 0 a 20 valores, é da competência do conselho
de turma que, para o efeito, aprecia a proposta apresentada por cada professor, as informações que a suportam e
a situação global do aluno. Compete ao diretor de turma coordenar o processo de tomada de decisões relativas à
avaliação sumativa, garantindo a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação estabelecidos a
nível de escola.
Para efeitos de avaliação dos alunos, o conselho de turma do ensino básico e secundário é constituído por todos os
professores da turma, sob a presidência do diretor de turma. Podem nele intervir, sem direito a voto, os serviços
com competência em matéria de apoio sócio-educativo e serviços ou entidades cuja contribuição a direção do
Colégio Nossa Senhora da Paz considere conveniente.
Todas as decisões relativas à avaliação sumativa final de cada aluno são da responsabilidade do Conselho de Turma
e devem ser tomadas, preferencialmente, a partir de uma reflexão conjunta e por consenso geral.
Havendo impossibilidade de consenso, admite-se o recurso à votação, em que todos os elementos do conselho de
turma votam nominalmente, não havendo lugar a abstenção. Neste caso, a decisão é tomada por maioria absoluta,
tendo o Diretor de Turma voto de qualidade em caso de empate. Os elementos do serviço de psicologia
podem/devem intervir, manifestando o seu parecer, mas sem direito a voto.
3.2.2.2 – Provas de Equivalência à Frequência
As provas de equivalência à frequência realizam -se a nível de escola nos anos terminais de cada ciclo do ensino
básico, em duas fases, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo (Cfr. Artº 24 da Portaria 223-A/2018).
As normas e os procedimentos relativos à realização das provas de equivalência à frequência, bem como a sua
identificação e duração, são objeto de regulamento a aprovar por despacho do membro do Governo responsável
pela área da educação.
A classificação das provas escritas, das provas orais e das provas práticas é expressa na escala percentual de 0 a 100,
sendo a classificação final de cada disciplina convertida na escala de níveis de 1 a 5, de acordo com a seguinte tabela:
Percentagem Nível
0 a 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
20 a 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
50 a 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

70 a 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
90 a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nas provas de equivalência à frequência constituídas por uma única componente, a classificação da prova
corresponde à classificação final da disciplina.
É da responsabilidade da Direção do Colégio Nossa Senhora da Paz, no caso do ensino secundário, a informação a
obter através de provas, de acordo com as características de cada disciplina e em função de parâmetros previamente
definidos (provas escritas, provas orais, provas práticas e provas escritas com componente prática). As provas de
equivalência à frequência incidem sobre os conteúdos correspondentes à totalidade dos anos que constituem o
plano curricular de cada disciplina.

3.3 – AVALIAÇÃO SUMATIVA EXTERNA
Da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério da Educação e Ciência, compreende a realização de
Provas de Aferição (no 2º, 5º e 8º anos de escolaridade), Provas Finais no 9º Ano de escolaridade (que incidem sobre
os conteúdos do 3º Ciclo, respetivamente, das disciplinas de Português ou Português Língua Não Materna e
Matemática), bem como dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, no 11º e 12º Anos.
Tem como referencial base as Aprendizagens Essenciais, enquanto denominador curricular comum, devendo ainda
contemplar a avaliação da capacidade de mobilização e de integração dos saberes disciplinares, com especial
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos dos Centros Educativos das Irmãs Doroteias e no
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
As provas de aferição, de aplicação universal e obrigatória, a realizar no final do 2.º, do 5.º e do 8.º anos de
escolaridade e numa única fase, permitem:
a) Acompanhar o desenvolvimento do currículo, nas diferentes áreas, providenciando informação regular ao sistema
educativo;
b) Fornecer informações detalhadas acerca do desempenho dos alunos à escola, aos professores, aos encarregados
de educação e aos próprios alunos;
c) Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades identificadas para cada aluno.
As provas de aferição não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não são considerados na
avaliação sumativa dos alunos. As provas têm como referencial de avaliação os documentos curriculares em vigor
relativos aos ciclos em que se inscrevem.
No 2.º ano de escolaridade o processo de aferição abrange as disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio,
Expressões Artísticas e Físico -Motoras.
Nos 5.º e 8.º anos de escolaridade, o processo de aferição abrange, anualmente, as disciplinas de Português ou de
Matemática e, rotativamente, uma das outras disciplinas, com inclusão de instrumentos vocacionados para a
avaliação de situações práticas, assegurando a cobertura integral das áreas disciplinares do currículo.
A definição das disciplinas e áreas curriculares anualmente objecto de aferição é fixada por despacho do membro
do Governo responsável pela área da educação.

Os resultados e desempenhos dos alunos nas provas de aferição são inscritos nos Relatórios Individuais de Prova de
Aferição (RIPA) e transmitidos à escola, aos próprios alunos e aos encarregados de educação.
O Relatório referido contém a caracterização do desempenho do aluno, considerando os parâmetros relevantes de
cada uma das disciplinas e domínios avaliados. Deve ser objeto de análise, em complemento da informação
decorrente da avaliação interna, pelo professor titular de turma no 1.º ciclo e pelo conselho de turma nos 2.º e 3.º
ciclos, servindo de base à reformulação das metodologias e estratégias com vista ao desenvolvimento do potencial
de aprendizagem do aluno.
No ensino básico (9º Ano), as provas finais de ciclo incidem sobre os conteúdos definidos nos programas e têm
como referência as aprendizagens essenciais e metas curriculares em vigor definidas para os três ciclos.
Realizam-se em duas fases com uma única chamada, sendo a primeira fase obrigatória para todos os alunos.
As inscrições nestas Provas são automáticas e efetuadas pelo Colégio, após avaliação sumativa interna do final do
3º período, desde que os alunos não tenham obtido:
- Classificação de frequência de nível 1 simultaneamente nas disciplinas de Português e de Matemática
- Classificação de frequência inferior a nível 3 em três disciplinas, desde que se verifique o seguinte:
* Nenhuma delas seja Português ou Matemática;
* Apenas uma delas seja Português ou Matemática e nela tenha obtido nível 1.
- Classificação de frequência inferior a nível 3 em quatro disciplinas, exceto se duas delas forem Português e
Matemática e nelas tiver obtido classificação de nível 2.
- Classificação de frequência inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas, sem prejuízo do referido nas alíneas
anteriores.
As provas finais de ciclo são classificadas na escala percentual de 0 a 100, arredondada às unidades, sendo a
classificação final da prova convertida na escala de 1 a 5.
A classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas finais do 3º ciclo é o resultado da média ponderada com
arredondamento às unidades, entre a classificação obtida na avaliação sumativa interna do 3º período da disciplina
e a classificação obtida pelo aluno na prova final, de acordo com a seguinte fórmula:
CFD= (7 CIF + 3 Cp) / 10
Em que:
CFD – Classificação final da disciplina;
CIF – Classificação de frequência no final do 3º período
Cp– Classificação da prova final;
A classificação final das disciplinas expressa-se numa escala de 1 a 5 arredondada às unidades.
A não realização das provas finais implica a retenção do aluno no 9º anos de escolaridade.

No ensino secundário a avaliação sumativa externa aplica-se aos alunos dos cursos científico-humanísticos,
realizando-se no ano terminal da respetiva disciplina: na disciplina de Português (componente da formação geral);

na disciplina trienal (componente da formação específica); em duas disciplinas bienais da componente da formação
específica, ou numa das disciplinas bienais da componente da formação específica e na disciplina de Filosofia da
componente da formação geral (de acordo com a opção do aluno).
Podem realizar exames finais nacionais os alunos internos e os candidatos autopropostos para a realização de provas
de equivalência à frequência. Os exames finais nacionais incidem sobre os programas e metas curriculares relativos
à totalidade dos anos de escolaridade em que a disciplina é lecionada.
A classificação final das disciplinas sujeitas a exame final nacional no plano de estudo do aluno é o resultado da
média ponderada, com arredondamento às unidades, da classificação obtida na avaliação interna final da disciplina,
e da classificação obtida em exame final nacional, de acordo com a fórmula:
CFD = (7CIF + 3CE) / 10
Em que:
CFD – Classificação final da disciplina;
CIF – Classificação interna final, obtida pela média aritmética simples, com arredondamento às unidades, das
classificações obtidas na frequência dos anos em que a disciplina foi ministrada;
CE – Classificação em exame final;
A classificação final em qualquer disciplina pode também obter-se pelo recurso à realização exclusiva de provas de
equivalência à frequência ou exames finais nacionais, conforme os casos, sendo a classificação final, em caso de
aprovação, a obtida na prova ou no exame.

3.4 – AUTOAVALIAÇÃO
Cada aluno (desde o 1º Ano) deve fazer uma autoavaliação do seu percurso formativo e escolar, relativamente à
aquisição das diferentes aprendizagens, objectivos, conhecimentos e competências previstos pelas diversas áreas
curriculares e disciplinas. Este tipo de avaliação visa ajudá-lo a:
- reconhecer essas competências e objetivos;


- avaliar a sua aquisição ou a não;



- reconhecer estratégias e métodos utilizados;

- refletir sobre os aspetos que pode melhorar na sua formação.
Também, presta informação aos professores sobre como está a decorrer a aprendizagem individual e permite aos
Pais o acompanhamento próximo do que cada criança aprende na escola. É, preferencialmente, feita por escrito, em
Fichas orientadas pelos professores com itens de resposta aberta ou fechada, que devem constar dos processos
individuais de aluno.

4 – EFEITOS DA AVALIAÇÃO SUMATIVA FINAL

No final de cada ano letivo/ciclo de escolaridade é feita a avaliação sumativa final de cada aluno a qual expressa,
para cada área curricular, área curricular não disciplinar, disciplina e disciplina de oferta de escola, a efetiva aquisição
(ou não) dos conhecimentos e das competências previstas para o respetivo ano de escolaridade.
Ou seja, a Avaliação Sumativa permite tomar decisões relativamente à classificação de cada uma das disciplinas; à
transição no final de cada ano não terminal de ciclo; à aprovação no final de cada ciclo; à renovação de matrícula; à
certificação de aprendizagens;
É, como se referiu anteriormente, da responsabilidade de cada professor titular de turma, bem como do Conselho
de Docentes e Direção, no 1º Ciclo; é da responsabilidade do Conselho de Turma, no 2º e 3º Ciclos e Secundário.

4.1 – ENSINO BÁSICO
A evolução do processo educativo dos alunos assume no ensino básico uma lógica de ciclo, progredindo para o ciclo
imediato o aluno que tenha desenvolvido as aprendizagens definidas para cada ciclo de ensino.
No ensino básico, a evolução e progressão do aluno, quer para o ano de escolaridade seguinte, quer para o ciclo
subsequente, dependem de:
- Nos anos não terminais de ciclo, o aluno ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as competências e
capacidades para transitar para o ano de escolaridade seguinte, de tal modo que não haja um comprometimento
do desenvolvimento das aprendizagens definidas para o ano de escolaridade subsequente;
- Nos anos terminais de ciclo, o aluno ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as competências e capacidades
necessárias para progredir com sucesso os seus estudos no ciclo seguinte;
Expressa-se através das menções de Transitou ou Não transitou no final de cada ano, e de Aprovado ou Não
Aprovado, no final de cada ciclo.

4.1.1 – Anos Não terminais de ciclo – 1º Ciclo (1º, 2º e 3º Anos de escolaridade)
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, expressa
através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou.
A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o professor titular de
turma, no 1.º ciclo, considere que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais, adquirido os
conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes para prosseguir com sucesso os seus estudos.
Caso o aluno não desenvolva as aprendizagens definidas para um ano não terminal de ciclo que,
fundamentadamente, comprometam o desenvolvimento das aprendizagens definidas para o ano de escolaridade
subsequente e a conclusão com sucesso do ciclo de escolaridade, o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ouvido o
conselho de docentes, pode, a título excecional, determinar a retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade.

4.1.2 – Anos Não terminais de ciclo – 2º e 3º Ciclos ( 5º, 7º e 8º Anos de escolaridade)
Nos anos não terminais de ciclo do ensino básico (5º, 7º e 8º), o aluno progredirá se o Conselho de Turma considerar
que as competências por ele demonstradas permitem o desenvolvimento das competências essenciais definidas
para o final do respetivo ciclo.
Ou seja, um aluno não terá que ser retido por não ter realizado as aprendizagens previstas para esse ano de
escolaridade mas porque o seu desfasamento na aquisição dessas competências é tal que não será possível realizálas até ao final do ciclo (porque as mesmas “comprometem o desenvolvimento das aprendizagens definidas para o
ano de escolaridade subsequente).
Como critério especificador da lei geral, e apenas a título indicador (com vista a uma maior uniformidade de critérios
nos diferentes Conselhos de Turma), deve ponderar-se a possibilidade de retenção de um aluno quando o mesmo
tiver: 4 ou mais níveis negativos; 3 níveis negativos se estes incluírem, cumulativamente, o Português e a
Matemática.
O Conselho poderá também, excecionalmente e considerando sistema de progressão/retenção dos alunos nos anos
terminais de ciclo, ponderar a retenção de um aluno cujos resultados negativos apenas nas disciplinas de Português
e Matemática são de tal maneira graves que impossibilitam claramente a aquisição das competências previstas até
ao final do ciclo.
No entanto, deve prevalecer sempre a autonomia do Conselho de Turma e a retenção de um aluno deve ser sempre
considerada a título excecional.
Devem ser considerados como fatores favoráveis à transição de um aluno; a sua idade; a existência de retenções
anteriores; a qualidade do trabalho realizado ao longo do ano letivo; as competências reveladas; o interesse;
empenho e participação nas atividades letivas; o cumprimento das normas do Colégio; a assiduidade e a
pontualidade.
São fatores favoráveis à não transição de um aluno


- o atraso face aos objetivos definidos para o ciclo



- a ausência de pré-requisitos necessários às aprendizagens posteriores



- a falta de qualidade do trabalho realizado ao longo do ano



- a falta de interesse, empenho e participação nas atividades letivas



- a pouca assiduidade



- a ponderação, em anos anteriores e pelo Conselho de Turma, de uma possível retenção.

As circunstâncias específicas de cada aluno devem ser consideradas: cada caso é particular e deve beneficiar de uma
avaliação individualizada.
O professor de cada disciplina deve fundamentar na ata do Conselho de Turma, detalhada, rigorosa e
cuidadosamente, todas as suas decisões, partindo das competências e conteúdos curriculares concretos e dos
critérios de avaliação da sua disciplina.

Todas as decisões relativas à avaliação sumativa final de cada aluno são da responsabilidade do Conselho de Turma
e devem ser tomadas, preferencialmente, a partir de uma reflexão conjunta e por consenso geral.
Havendo impossibilidade de consenso, admite-se o recurso à votação, em que todos os elementos do conselho de
turma votam nominalmente, não havendo lugar a abstenção. Neste caso, a decisão é tomada por maioria absoluta,
tendo o Diretor de Turma voto de qualidade em caso de empate. Os elementos do serviço de psicologia
podem/devem intervir, manifestando o seu parecer, mas sem direito a voto.

4.1.3 – Ano Terminal de Ciclo – 1º Ciclo (4º Ano)
No final do1º Ciclo do ensino básico, após a formalização da avaliação sumativa, o aluno não progride e obtém a
menção Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições:
a) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;
b) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção Insuficiente em
duas das restantes disciplinas;
As Atividades de Enriquecimento Curricular e Apoio ao Estudo, a disciplina de Formação Cristã e outras disciplinas
de oferta complementar não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo.
Para reunirem condições de aprovação, os alunos dos 1.º e 2.º ciclos têm que obter classificação final (CIF) a todas
as disciplinas.
4.1.4 – Ano Terminal de Ciclo – 2º Ciclo (6º Ano)
No final do 2.º ciclo, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes
situações:
a) Tenha obtido simultaneamente classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM e de
Matemática;
b) Tenha obtido classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.
A disciplina de EMRC e as disciplinas de oferta curricular de escola no 2º ciclo, não são consideradas para efeitos de
progressão de ano e conclusão de ciclo.
A retenção em qualquer um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as componentes do currículo
do respetivo ano de escolaridade.
Verificando-se a retenção, compete ao Conselho de Turma identificar os conhecimentos não adquiridos e as
capacidades não desenvolvidas pelo aluno, os quais devem ser tomados em consideração na elaboração do plano
da turma em que o aluno venha a ser integrado no ano letivo subsequente.
4.1.5 – Ano Terminal de Ciclo – 3º Ciclo (9º Ano)
Para os alunos do 9.º ano, a decisão sobre a progressão e retenção depende também dos resultados das provas
finais de ciclo.
As Provas Finais do 3º Ciclo realizam-se em duas fases com uma única chamada (sendo a primeira fase obrigatória
para todos os alunos), pressupondo condições de admissão.
As inscrições nestas Provas são automáticas e efetuadas pelo Colégio, após avaliação sumativa interna do final do

3º período, desde que os alunos não tenham obtido:
- Classificação de frequência de nível 1 simultaneamente nas disciplinas de Português e de Matemática- Classificação
de frequência inferior a nível 3 em três disciplinas, desde que se verifique o seguinte:
* Nenhuma delas seja Português ou Matemática;
* Apenas uma delas seja Português ou Matemática e nela tenha obtido nível 1.
- Classificação de frequência inferior a nível 3 em quatro disciplinas, exceto se duas delas forem Português e
Matemática e nelas tiver obtido classificação de nível 2.
- Classificação de frequência inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas, sem prejuízo do referido nas alíneas
anteriores.
Após a formalização da avaliação sumativa, (incluindo, sempre que aplicável, a realização de provas de equivalência
à frequência) e das provas finais de ciclo, o aluno não progride e obtém a menção Não Aprovado, se estiver numa
das seguintes condições:
Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português e de Matemática.
Tiver obtido classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.
Para todos os alunos em risco de retenção (apenas nos anos em que não esteja prevista a realização de provas
externas com impacto na avaliação final dos alunos) deve, sempre que os mesmos tenham sido acompanhados pelo
Serviço de Psicologia ou pelos Serviços de Apoio do Colégio, ser elaborado parecer sobre os efeitos da mesma na
aprendizagem futura, benefícios e riscos; também deve ser obtido parecer dos Pais ou Encarregado de Educação
sobre a mesma. Este parecer, devidamente fundamentado, não tem, no entanto, carácter vinculativo, competindo
ao professor titular de turma e Conselho de Docentes do 1º Ciclo a decisão final sobre a aprovação ou retenção do
aluno.
A retenção de um aluno deve ser sempre considerada uma medida de exceção, que não pode ser perspetivada de
forma isolada como fator que, por si só, levará, no futuro, à aquisição das competências em défice, prevalecendo
sempre a autonomia do Conselho de Turma nas tomadas de decisão.
No 1º ano de escolaridade não há lugar à retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas e, após
cumpridos os procedimentos previstos no Regulamento Interno, o professor titular de turma, em articulação com o
Conselho de Docentes do 1º Ciclo, decida pela retenção do aluno.
Verificando -se a retenção, compete ao conselho de turma identificar as aprendizagens não desenvolvidas pelo
aluno, as quais devem ser tomadas em consideração na elaboração de um plano individual ou do plano da turma
em que o referido aluno venha a ser integrado no ano escolar subsequente.

4.2 – ENSINO SECUNDÁRIO
A aprovação, transição e progressão dos alunos do ensino secundário está regulamentada pela Portaria 243/2012,
complementada pela Portaria 304-B/2015:

A aprovação do aluno em cada disciplina depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10
valores.
Para efeitos do disposto no número anterior, a classificação de frequência no ano terminal das disciplinas plurianuais
não pode ser inferior a 8 valores.
A transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte verifica-se sempre que a classificação anual de frequência
ou final de disciplina, consoante os casos, não seja inferior a 10 valores a mais que duas disciplinas, sem prejuízo dos
números seguintes.
Para os efeitos previstos no número anterior, são consideradas as disciplinas constantes do plano de estudo a que
o aluno tenha obtido classificação inferior a 10 valores, sido excluído por faltas ou anulado a matrícula.
Na transição do 11.º para o 12.º ano, para os efeitos previstos no n.º3, são consideradas igualmente as disciplinas
em que o aluno não progrediu na transição do 10.º para o 11.º ano.
Os alunos que transitam para o ano seguinte com classificações inferiores a 10 valores em uma ou duas disciplinas,
nos termos do n.º 3, progridem nesta(s) disciplina(s) desde que a(s) classifição(ões) obtida(s) não seja(m) inferiore(s)
a 8 valor(es), sem prejuízo do disposto no número seguinte.
Os alunos não progridem em disciplinas em que tenham obtido classificação inferior a 10 valores em dois anos
curriculares consecutivos.
Os alunos que não transitam para o ano de escolaridade seguinte nos termos do n.º3 não progridem nas disciplinas
em que obtiverem classificações inferiores a 10 valores.
Para os efeitos previstos no n.º 3 não é considerada a disciplina de Educação Moral e Religiosa, desde que
frequentada com assiduidade.
Os alunos excluídos por faltas na disciplina de Educação Moral e Religiosa realizam, no final do 10.º, 11.º ou 12.º ano
de escolaridade, consoante o ano em que se verificou a exclusão, uma prova especial de avaliação, elaborada a nível
de escola, de acordo com a natureza da disciplina de Educação Moral e Religiosa.
Nas situações em que o aluno tenha procedido a substituição de disciplinas no seu plano de estudo, nos termos
legalmente previstos, as novas disciplinas passam a integrar o plano de estudo do aluno, sendo consideradas para
efeitos de transição de ano, de acordo com as condições estabelecidas.
A conclusão do nível secundário depende da aprovação em todas as disciplinas do plano de estudos do curso
frequentado pelo aluno, ou seja de uma classificação final igual ou superior a 10 valores em cada uma; a classificação
de frequência no ano terminal das disciplinas plurianuais não pode ser inferior a 8 valores.
A conclusão dos cursos científico-humanísticos está dependente da realização, com carácter obrigatório, de exames
finais nacionais às disciplinas sujeitas à modalidade de avaliação sumativa externa.
Exceto quando o aluno pretenda prosseguir estudos nesta área, a classificação na disciplina de Educação Física é
considerada para efeitos de conclusão do nível secundário de educação, mas não entra no apuramento da média
final. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (Formação Cristã) não é considerada para efeitos de
progressão dos alunos.

5 – REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS
O Conselho de Docentes do 1º Ciclo, bem como os Conselhos de Turma do 2º e 3º Ciclos e Secundário reúnem
periodicamente para fazer o ponto da situação da avaliação das aprendizagens dos alunos. Estas reuniões poderão
ter, no Colégio Nossa Senhora da Paz, a seguinte tipologia:

5.1 – Conselhos de Ano de escolaridade
Têm como objetivo geral a caracterização global dos alunos de um determinado ano de escolaridade
(independentemente do seu grupo/turma), com definição de estratégias a implementar a curto e médio prazo para
todos os alunos, para a sua formação global e para a sua aprendizagem.
Têm como objetivos específicos:


- A coordenação da aprendizagem (como estão os alunos a aprender)



- A coordenação do ensino (o que e como estão os professores a ensinar)



- A gestão de comportamentos: interiorização e aplicação das regras definidas (estratégias a implementar)



- A análise sobre casos específicos: alunos que merecem atenção particular; estratégias a implementar



- A gestão global das turmas (uniformização do trabalho realizado)



A sua informação é registada em ata e deve constar também do projeto curricular de cada turma.



Estão presentes nestes Conselhos todos os professores do mesmo ano de escolaridade, bem como

representantes dos serviços especializados (serviço de psicologia e serviço de apoio pedagógico).
5.2 – Conselhos de Turma Intercalares
No 1º, 2º e 3º Ciclos, realizam-se ao nível de cada turma, com todos os professores responsáveis pela formação dos
alunos de cada grupo/turma bem como representantes dos serviços especializados (serviço de psicologia e serviço
de apoio pedagógico), tendo como objetivo fundamental encontrar as estratégias mais adequadas para a promoção
da aprendizagem/formação de cada aluno.
Têm como Ordem de Trabalho:
1.

Aproveitamento da turma

1.1.1.

Aproveitamento dos alunos da turma.

1.1.2.

Propostas de medidas de apoio à aprendizagem e inclusão (DL-54/2018)

1.1.2.1. Planos de apoio (PA) e Relatórios técnico-pedagógicos (RTP)
1.1.2.2. Ajuste de medidas a adotar para alunos com condições especiais na realização de testes de avaliação
Anexo II – alunos que realizam testes fora da sala e/ou usufruem de mais tempo.
1.1.2.3. Alunos propostos para a frequência dos apoios.
Anexo I – Propostas de frequência para apoio
2.

Comportamento dos alunos da turma.

2.1.

Análise global do comportamento da turma

2.2.

Sinalização de alunos com problemas de comportamento

2.3.

Definição de medidas tendo em vista a melhoria do comportamento (caso seja necessário)

3.

Assiduidade/Pontualidade dos alunos da turma.

Sinalização de alunos que registem falta de assiduidade e/ou pontualidade
4.

Plano anual de atividades
Atividades previstas para o primeiro período

5.

Outros assuntos.

6.

Leitura e aprovação da ata.

Os Conselhos de Turma Intercalares dão origem, no Ensino Básico, à apresentação de uma síntese descritiva da
situação do aluno elaborada pelo professor de cada uma das disciplinas/áreas do currículo, inscrita no portal INOVAR
e contemplando os pontos fortes e áreas de melhoria de cada um.

No Ensino Secundário, os Conselhos de Turma/Informações Intercalares realizam-se ao nível de cada turma
indicada, com todos os professores responsáveis pela formação dos alunos desse grupo/turma bem como
representantes dos serviços especializados (serviço de psicologia e serviço de apoio pedagógico), tendo como
objetivo fundamental encontrar as estratégias mais adequadas para a aprendizagem/formação de cada aluno.
Têm a seguinte Ordem de trabalhos:
1.

Aproveitamento da turma

1.1.1.

Aproveitamento dos alunos da turma.

1.1.2.

Propostas de medidas de apoio à aprendizagem e inclusão (DL-54/2018)

1.1.2.1. Planos de apoio (PA) e Relatórios técnico-pedagógicos (RTP)
1.1.2.2. Ajuste de medidas a adotar para alunos com condições especiais na realização de testes de avaliação
1.1.2.3. Alunos propostos para a frequência dos apoios.
2.

Comportamento dos alunos da turma.

2.1.

Análise global do comportamento da turma

2.2.

Sinalização de alunos com problemas de comportamento

2.3.

Definição de medidas tendo em vista a melhoria do comportamento (caso seja necessário)

3.

Assiduidade/Pontualidade dos alunos da turma.

Sinalização de alunos que registem falta de assiduidade e/ou pontualidade
4.

Plano anual de atividades
Atividades previstas para o primeiro período

5.

Outros assuntos.

6.

Leitura e aprovação da ata.

Os Conselhos de Turma Intercalares dão origem, no Ensino Secundário, à apresentação de uma síntese descritiva da
situação do aluno elaborada pelo professor de cada uma das disciplinas do currículo, inscrita no portal INOVAR e
contemplando os pontos fortes e áreas de melhoria de cada um.

5.3 – Conselho de Docentes (1º ciclo), Conselhos de Turma de 2º e 3º ciclos de final do 1º semestre ou de final de
1º e 2º período do Ensino Secundário
A Avaliação sumativa interna semestral (1º semestre) dos alunos do 1º Ciclo é da competência do respetivo
professor titular de turma e dos professores coadjuvantes, ratificada por todo o Conselho de Docentes (constituído
pelos professores titulares de turma, professores coadjuvantes e representantes dos serviços especializados -serviço
de psicologia e serviço de apoio pedagógico-) e Direção.
São objetivos da reunião de Conselho de Docentes do 1º Ciclo de final de 1ºsemestre:
- Dar a conhecer a todos os professores presentes o ponto da situação da aprendizagem/formação dos diferentes
grupos de alunos, em função dos conhecimentos, objetivos, metas, competências previamente traçados para cada
um, nas diferentes áreas;
- Identificar necessidades específicas, em cada grupo/turma, bem como estratégias que permitam a sua colmatação;
- Identificar desfasamentos e lacunas face às aprendizagens previstas, em casos concretos de alunos, bem como as
estratégias/planos de apoio necessários para que esses alunos atinjam os objetivos propostos.
O Conselho de Docentes do 1º Ciclo é constituído, para efeitos da avaliação dos alunos, por todos os professores
titulares de turma e todos os professores coadjuvantes; também, embora sem direito a voto, pelos elementos dos
serviços de apoio educativo (p.e. serviço de psicologia, etc.).
A avaliação dos alunos depende do seu nível de escolaridade:
Têm a seguinte Ordem de Trabalho:
1

– APROVEITAMENTO DA TURMA

1.1

– Análise e ratificação das classificações/níveis atribuídos - Análise do aproveitamento global da turma

a.1 ) Nº de alunos com nível negativo (INSUFICIENTE)
Matemática:
Português:
Estudo do Meio:
a.2) Nº de alunos com nível Muito Bom
Matemática:
Português:
Estudo do Meio:
a.3)Nº de alunos com nível Suficiente
Matemática:
Português:
Estudo do Meio:
2– COMPORTAMENTO DOS ALUNOS DA TURMA
2.1 - Qualificar o comportamento da turma.
2.2 - Indicar os alunos com problemas de comportamento e respectiva tipologia de ocorrências
2.3 - Identificar os problemas reais da turma, bem como as estratégias globais a implementar.

3 – ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS ALUNOS DA TURMA
3.1 - Qualificar a pontualidade e assiduidade da turma.
3.2 - Indicar os alunos com atraso significativo frequente e/ou número significativo de faltas de presença.
4 – AVALIAÇÃO FINAL DOS ALUNOS QUE USUFRUÍRAM DE MEDIDAS DE APOIO À INCLUSÃO
Alunos com desfasamento face às competências previstas nas diferentes disciplinas, estratégias implementadas,
planos de apoio, etc.
A Avaliação sumativa interna semestral (1º semestre) dos alunos do 2º e 3º Ciclos realiza-se ao nível de cada turma,
com todos os professores responsáveis pela sua formação bem como representantes dos serviços especializados
(serviço de psicologia e serviço de apoio pedagógico).
Têm como objetivo fundamental a atribuição e/ou ratificação da avaliação sumativa interna semestral, expressa nas
escalas definidas e sob a aplicação dos critérios de avaliação definidos, em cada ano letivo, pelo Colégio Nossa
Senhora da Paz.
Têm como Ordem de Trabalhos:
1 - Aproveitamento dos alunos da turma
1.1.

Registo e ratificação dos níveis atribuídos

1.2.

Justificação de níveis iguais ou inferiores a 3-

1.3.

Análise do aproveitamento global da turma

1.4.

Ajuste da lista dos alunos que apresentam desfasamento face às competências previstas

1.4.1.

Elaboração/balanço das medidas universais implementadas para promoção do sucesso educativo

1.4.2.

Medidas a implementar nos Planos de Apoio/RTP.

1.4.3.

Revisão de medidas a adotar para alunos com condições especiais na realização de testes de

Avaliação
1.4.4.

Alunos propostos para a frequência dos apoio

2.

Comportamento dos alunos da turma

2.1.

Análise global do comportamento da turma

2.2.

Sinalização de alunos com problemas de comportamento

2.3.

Definição de medidas tendo em vista a melhoria do comportamento

3.

Assiduidade/Pontualidade dos alunos da turma

4.

Ponto de situação dos trabalhos desenvolvidos nas disciplinas de oferta de escola

5.

Outros assuntos

6.

Leitura e aprovação da ata.

O Conselho de Turma do ensino secundário, no que se refere à Avaliação Sumativa Interna Trimestral (1º e 2º
períodos) analisam todas as classificações atribuídas pelos diferentes professores, devendo as mesmas ser
obrigatoriamente justificadas nas Observações do portal INOVAR para conhecimento dos encarregados de
educação, com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos. Desta justificação devem necessariamente constar

as competências específicas que eventualmente estejam em falta e as estratégias a implementar para a sua
remediação, com vista ao maior sucesso escolar do aluno.
A ordem de trabalho desta reunião é:
1.

APROVEITAMENTO DA TURMA

1.1.

- Registo e ratificação das propostas de classificação

1.2.

Análise do aproveitamento dos alunos da turma

Cada professor, regista no INOVAR uma informação sobre o desempenho de todos os alunos.
Desta Informação devem constar: as competências específicas que eventualmente estejam em falta e as estratégias
a implementar para a sua remediação, com vista ao maior sucesso escolar do aluno; todos os elementos que
permitam contextualizar a avaliação do aluno e, sobretudo, a sua melhoria.
1.3.

Ajuste da lista dos alunos que apresentam desfasamento face às competências previstas;

(alunos com classificações finais de 1.º período inferiores a 12 valores)
1.3.1.

Balanço das medidas universais implementadas para promoção do sucesso educativo;

(alunos com resultados frequentes de avaliação sumativa inferiores a 10 valores)
1.3.2.

Análise e ajuste das medidas implementadas nos planos de Apoio/RTP;

1.3.3.

Revisão das medidas a adotar para os alunos que realizam testes fora de sala de aula e/ou usufruem de

mais tempo
1.3.4.

Alunos propostos para Apoios

1.4.

Ratificação das decisões relativas às eventuais condições especiais de realização das provas externas de

avaliação;
2.

COMPORTAMENTO DOS ALUNOS DA TURMA

Qualificar o comportamento da turma e indicar os alunos com problemas de comportamento e os alunos com
problemas de atenção/concentração. Identificar os problemas reais da turma, bem como as estratégias globais a
implementar.
3.

ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS ALUNOS DA TURMA

Qualificar a pontualidade e assiduidade da turma e indicar os alunos com atraso significativo frequente e/ou número
significativo de faltas de presença.
4.

PONTO DE SITUAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO EM FORMAÇÃO CÍVICA

5.

OUTROS ASSUNTOS;

6.

LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA.

5.4 – Conselho de Docentes (1º ciclo) e Conselhos de Turma (2º e 3º ciclos e secundário) de final de ano letivo (2º
semestre e 3º Período)
A reunião de Conselho de Docentes do 1º Ciclo de final de ano letivo (2º semestre) realiza-se com todos os
professores titulares de turma, professores coadjuvantes das diferentes turmas, representantes dos serviços
especializados (serviço de psicologia e serviço de apoio pedagógico) e Direção.
A Avaliação sumativa interna final dos alunos do 1º Ciclo é da competência do respetivo professor titular de turma
e dos professores coadjuvantes, ratificada por todo o Conselho de Docentes (constituído pelos professores titulares
de turma, professores coadjuvantes e representantes dos serviços especializados -serviço de psicologia e serviço de
apoio pedagógico-) e Direção.
Tem como objetivo fundamental a atribuição e/ou ratificação da avaliação sumativa individual final (de ano letivo),
expressa nas escalas e sob a aplicação dos critérios de avaliação definidos pelo Colégio Nossa Senhora da Paz.
Verificando-se no final do ano letivo, expressa, para cada área curricular, disciplina e disciplina de oferta de escola,
a efetiva aquisição (ou não) das competências previstas para o respetivo ano de escolaridade ou ciclo de
escolaridade.
Formação Cristã
É prestada, semestralmente, uma informação de caráter qualitativo, sob a forma de uma síntese descritiva das
temáticas/conteúdos/aprendizagens realizados.
Têm a seguinte ordem de trabalho:
1

– APROVEITAMENTO DA TURMA

1.1

– Análise e ratificação das classificações/níveis atribuídos - Análise do aproveitamento global da turma

a.1 ) Nº de alunos com nível negativo (INSUFICIENTE)– Matemática; Português; Estudo do Meio:
a.2) Nº de alunos com nível Muito Bom – Matemática; Português; Estudo do Meio:
a.3) Nº de alunos com nível SUFICIENTE; Matemática; Português; Estudo do Meio:
2

– COMPORTAMENTO DOS ALUNOS DA TURMA

2.1 - Qualificar o comportamento da turma.
2.2 - Indicar os alunos com problemas de comportamento e respectiva tipologia de ocorrências
2.3 - Identificar os problemas reais da turma, bem como as estratégias globais a implementar.
3 – ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS ALUNOS DA TURMA
3.1 - Qualificar a pontualidade e assiduidade da turma.
3.2 - indicar os alunos com atraso significativo frequente e/ou número significativo de faltas de presença.
4 – AVALIAÇÃO FINAL DOS ALUNOS QUE USUFRUÍRAM DE MEDIDAS DE APOIO À INCLUSÃO
Alunos com desfasamento face às competências previstas nas diferentes disciplinas, estratégias implementadas,
planos de apoio, etc.
Os Conselhos de Turma do 2º e 3º Ciclos realizam-se ao nível de cada turma, com todos os professores responsáveis
pela sua formação bem como representantes dos serviços especializados (serviço de psicologia e serviço de apoio
pedagógico).

Têm como objetivo fundamental, a atribuição e/ou ratificação da avaliação sumativa interna de final de ano letivo
(2º semestre), expressa nas escalas definidas e sob a aplicação dos critérios de avaliação definidos, em cada ano
letivo, pelo Colégio Nossa Senhora da Paz.
Têm como ordem de trabalho:
1

– APROVEITAMENTO DA TURMA

1.1 - Registo e ratificação das classificações/níveis atribuídos
1.2 – Justificação de níveis iguais ou inferiores a 3 1.3 – Análise do aproveitamento global da turma
1.4 – Avaliação final dos Alunos que usufruíram de medidas de apoio à inclusão:
- universais: cada professor deve fazer referência na área da sua disciplina
- selectivas: deve ser feita avaliação dos Planos de Apoio na plataforma
- Deve ser feita Síntese Global na Ata da Turma
1.5 – Identificação dos alunos que deverão frequentar o apoio no ano letivo seguinte.
1.6 – Balanço das medidas aplicadas a alunos na realização de testes de avaliação (fora da sala e/ou com mais
tempo), com vista ao ano letivo seguinte.
2– COMPORTAMENTO DOS ALUNOS DA TURMA
Qualificar o comportamento da turma e indicar os alunos com problemas de comportamento e os alunos com
problemas de atenção/concentração.
Identificar os problemas reais da turma, bem como as estratégias globais a implementar.
3 – ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS ALUNOS DA TURMA
Qualificar a pontualidade e assiduidade da turma e indicar os alunos com atraso significativo frequente e/ou número
significativo de faltas de presença.
4 – INDICAÇÃO DOS ALUNOS PARA O QUADRO DE MÉRITO (CATEGORIAS NÃO AUTOMÁTICAS).
5 – OUTROS ASSUNTOS
6 – LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA
No caso dos alunos retidos, deve ser elaborado um Plano de Acompanhamento, que é o conjunto de atividades
concebidas no âmbito curricular e de enriquecimento curricular, desenvolvidas na escola ou sob sua orientação, que
incidam predominantemente nas disciplinas ou áreas disciplinares em que o aluno não adquiriu as competências
essenciais, com vista à prevenção de situações de retenção repetida”. Este Plano, a ser aplicado no ano letivo
seguinte e a aprovar pela Direção, deve ficar concluído na reunião do Conselho de Turma.
No que se refere ao ano terminal de 3ºciclo (9º ano), os Conselhos de Turma têm a seguinte ordem de trabalhos:
Ordem de trabalhos do CT 1 (Junho):
1 – APROVEITAMENTO DA TURMA
1.1 - Registo e ratificação das classificações/níveis atribuídos
1.2 – Justificação de níveis iguais ou inferiores a 3 1.3 - Verificação da admissão dos alunos à realização das Provas Finais (Cfr. final deste documento)

1.4 – Informações: que o Diretor de Turma ou o Conselho de Turma entendam pertinentes)
1.5 – Análise do aproveitamento global da turma
1.6 – Ponto da situação das medidas aplicadas a alunos na realização de testes de avaliação (fora da sala e/ou com
mais tempo), com vista ao ano letivo seguinte.
2– COMPORTAMENTO DOS ALUNOS DA TURMA
Qualificar o comportamento da turma e indicar os alunos com problemas de comportamento e os alunos com
problemas de atenção/concentração.
Identificar os problemas reais da turma, bem como as estratégias globais a implementar.
3 – ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS ALUNOS DA TURMA
Qualificar a pontualidade e assiduidade da turma e indicar os alunos com atraso significativo frequente e/ou número
significativo de faltas de presença.
4 - PONTO DA SITUAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO NAS DISCIPLINAS DE OFERTA CURRICULAR DE ESCOLA
5 – INDICAÇÃO DOS ALUNOS PARA O QUADRO DE MÉRITO (CATEGORIAS NÃO AUTOMÁTICAS).
6 – OUTROS ASSUNTOS
7 – LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA
Ordem de trabalhos do CT 2 (Julho):
1- Leitura e confirmação das classificações atribuídas nas Provas Finais e classificações finais em pautas;
2 – Elaboração dos Registos biográficos e Termos
3 – Elaboração das Fichas para Encarregados de Educação
Os Conselhos de Turma do ensino secundário para avaliação sumativa interna de final de ano letivo (3º período)
analisam todas as classificações atribuídas pelos vários professores, devendo as mesmas ser obrigatoriamente
justificadas no portal INOVAR, para conhecimento dos encarregados de educação, com vista à melhoria das
aprendizagens dos alunos. Desta justificação devem necessariamente constar as competências específicas que
eventualmente estejam em falta e o balanço das estratégias implementadas para a sua remediação, com vista ao
maior sucesso escolar do aluno.
Estas reuniões têm como Ordem de Trabalho:
1 – APROVEITAMENTO DA TURMA
1.1 - Registo e ratificação das propostas de classificação;
1.2 – Análise do aproveitamento dos alunos da turma;
Cada professor, regista do Inovar uma informação sobre o desempenho de todos os alunos.
Desta Informação devem constar: as competências específicas que eventualmente estejam em falta, o balanço das
estratégias implementadas para a sua remediação e todos os elementos que permitam contextualizar a avaliação
do aluno e, sobretudo, a sua melhoria.
1.3.– Avaliação final dos Alunos que usufruíram de medidas de apoio à inclusão (universais, seletivas e adicionais);
NOTA: o professor avalia a implementação dos Planos de Apoio/ RTP em todos os alunos por eles abrangidos
1.3.1. Balanço das medidas adotadas para os alunos que realizaram testes sob condições especiais;

1.4.- Frequências das aulas de apoio (quando aplicável);
2. COMPORTAMENTO DOS ALUNOS DA TURMA
Qualificar o comportamento da turma e indicar os alunos com problemas de comportamento e os alunos com
problemas de atenção/concentração. Identificar os problemas reais da turma, bem como as estratégias globais
implementadas para a sua resolução.
3. ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS ALUNOS DA TURMA
Qualificar a pontualidade e assiduidade da turma e indicar os alunos com atraso significativo frequente e/ou número
significativo de faltas de presença.
4. PONTO DE SITUAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO NAS AULAS DE FORMAÇÃO CÍVICA
5.PROPOSTA DE ALUNOS PARA O QUADRO DE MÉRITO (CATEGORIAS QUE NÃO SÃO DE INCLUSÃO AUTOMÁTICA)
6. OUTROS ASSUNTOS;
7. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA.

