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Enquadramento 
A experiência adquirida da implementação do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os 

princípios orientadores da sua conceção e a operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos 

e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

desafiaram-nos a propor a implementação de “novas” estratégias e, com a Portaria nº 181/2019, de 11 de junho, na sua redação atual, Portaria nº 306/2021, de 17 

de dezembro, a apostar na autonomia curricular, materializada na possibilidade de gestão flexível das matrizes curriculares-base das ofertas educativas e 

formativas do ensino básico. 

Nos últimos anos o Agrupamento de Escolas Vale Aveiras tem implementado estratégias promotoras do sucesso educativo dos nossos alunos, tais como: 

 a metodologia de assessoria pedagógica (coadjuvações), que no nosso agrupamento existe em todos os ciclos, na Matemática, no Português e na disciplina 

de Inglês para desenvolvimento do projeto eTwinning; 

 a criação da disciplina de DT+ (2º e 3º Ciclo) que surgiu da necessidade de enriquecimento do currículo, permitindo o desenvolvimento de projetos que 

fossem ao encontro das necessidades e escolhas de cada turma, definidos pelos alunos no seu Plano Estratégico de Turma; 

 a oferta complementar para o 1º e 2º ano da disciplina “Sons e Palavras”, criada com o objetivo de desenvolver as competências leitoras nos anos iniciais e 

no 3º e 4º ano a “Oficina TIC” criada para desenvolver a literacia digital; 

 a criação no Complemento de Educação Artística (3º Ciclo) de disciplinas de áreas artísticas no sentido de colmatar a ausência das mesmas no currículo dos 

alunos; 

 o Apoio ao Estudo no 2º Ciclo a Português e Inglês; 

 a oferta diversificada para o 2º e 3º Ciclo de apoio e recuperação de aprendizagens em várias disciplinas (de frequência facultativa) com a criação da 

Oficina R+. 
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No entanto, a monitorização destas medidas mostra-nos que as mesmas não permitiram atingir o grau de eficácia desejada, principalmente no que se 

refere à qualidade do sucesso dos alunos, bem como ao envolvimento das turmas em projetos transdisciplinares. Alguns dos fatores que têm comprometido as 

estratégias implementadas relacionam-se nomeadamente com a heterogeneidade e especificidade das turmas e com as dificuldades de articulação do trabalho 

pedagógico entre docentes. O Agrupamento regista, alguma mobilidade de alunos ao longo do ano letivo, provenientes de outros países. Estas oscilações na 

população local traduzem-se em ingressos no Agrupamento em momentos posteriores à constituição inicial de turmas, comprometendo os percursos de 

aprendizagem e dificultando a gestão de apoios e estratégias definidas no início do ano letivo. 

As medidas propostas neste Plano de Inovação mostram-se assim fundamentais para ultrapassar alguns dos problemas que, até ao momento, com 

medidas menos abrangentes, ainda foi conseguido. Deste modo, o presente plano pretende dar continuidade às práticas educativas já implementadas e, de acordo 

com as necessidades diagnosticadas, proporcionar soluções curriculares e pedagógicas mais adequadas ao contexto da comunidade educativa. 

O plano para os anos letivos entre 2022 e 2025 é resultado dos contributos de todas as estruturas da comunidade educativa. Aos alunos foi elaborada uma 

“SELFIE” de cada turma, onde apresentaram as propostas pertinentes para a construção deste plano. Em reunião de Conselho Geral a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, assim como a restante comunidade educativa deu o parecer favorável a este plano, após serem debatidas as linhas orientadoras e 

contributos para a sua implementação e concretização. No que se refere aos professores, auscultados em sede dos Departamentos, debateram as medidas 

curriculares e pedagógicas adequadas apresentando propostas para a implementação do plano. 
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Linhas orientadoras/Ação Estratégica 

Do diagnóstico realizado ao longo dos anos pela Equipa de Autoavaliação e pelo Conselho Pedagógico, foi possível identificar as principais fragilidades 

detetadas e quais as metas que se pretendem alcançar. 

Identificação das fragilidades (diagnóstico): 

� O maior insucesso reflete-se nos anos não terminais de ciclo; 

� Maior insucesso: 1º Ciclo nas disciplinas de Português, Matemática, e Estudo do Meio, principalmente nos anos iniciais de ciclo; 2º Ciclo nas disciplinas de 

Inglês, Educação Visual, Matemática, Educação Tecnológica e História e Geografia de Portugal; 

� Significativo número de alunos aprovados/transitam sem sucesso pleno; 

� Existência de um número significativo de alunos que evidencia dificuldades nos domínios da comunicação, pensamento crítico, criatividade, sensibilidade 

estética e artística; 

� Trabalho colaborativo entre professores e a interdisciplinaridade com pouco enfoque nos momentos de DAC, articulados em Conselho de 

Turma/Conselho de Ano; 

� Pouco envolvimento dos alunos na melhoria da sua atitude perante o trabalho escolar e as suas aprendizagens; 

� Participação pouco ativa dos alunos na elaboração de documentos estruturantes (ou outros), não lhes sendo dada a oportunidade de se 

corresponsabilizarem nas decisões que lhes dizem respeito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

P
ág

in
a5

 



“Juntos, construímos Escola” 2022/2025 

 

Agrupamento de Escolas Vale Aveiras  Plano de Inovação 

 

Objetivos e metas a atingir: 

 
� Diminuir o insucesso escolar nos anos não terminais de ciclo; 

� Aumentar o sucesso de qualidade, ou seja, alunos que são aprovados com sucesso pleno; 

� Promover maior oportunidade de trabalho colaborativo entre docentes e de articulação curricular interdisciplinar e pedagógica, visando o 

desenvolvimento das competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

� Promover a operacionalização entre as competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais; 

� Fomentar a partilha de saberes entre ciclos; 

� Implementar a criação de ambientes de aprendizagem que estimulem a investigação, exploração, o trabalho de projeto e, em simultâneo, promovam a 

aquisição das Aprendizagens Essenciais; 

� Proporcionar o desenvolvimento das capacidades expressivas, cognitivas e sensitivas através de aprendizagens de conteúdos, métodos e processos de 

resolução criativa de problemas; 

� Proporcionar aos alunos a oportunidade de participarem/contribuírem ativamente na Escola, auscultando-os nas decisões que lhes dizem respeito; 

� Estimular nos alunos a possibilidade de construírem o seu próprio percurso de aprendizagem; 

� Manter/aprofundar as parcerias com as várias instituições locais; 

� Promover um maior envolvimento dos Encarregados de Educação, pais e comunidade, proporcionando um contacto mais sistemático e próximo com a 

Escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
ág

in
a6

 



“Juntos, construímos Escola” 2022/2025 

 

Agrupamento de Escolas Vale Aveiras  Plano de Inovação 

 

Proposta de inovação- Gestão das matrizes curriculares 

 
O Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, tal como referido anteriormente, tem implementado um conjunto de opções metodológicas e dinâmicas de 

trabalho (coadjuvações, apoios, ofertas diversificadas entre outras) visando a promoção do sucesso dos alunos e o trabalho colaborativo assente na articulação 

interdisciplinar no entanto, ainda não foi garantido que todas turmas e alunos se envolvessem ativamente nos projetos interdisciplinares e trabalhassem as 

Aprendizagens Essenciais numa lógica mais articulada e integradora, assentes em projetos comuns que desenvolvam Aprendizagens Essenciais (AE) de várias 

disciplinas. 

A proposta apresentada para a gestão da matriz curricular-base, pretende, essencialmente, dar resposta a esta dificuldade e contribuir de forma mais 

eficaz para que se ultrapassem constrangimentos ao nível do trabalho colaborativo com os alunos, garantindo o cumprimento das Aprendizagens Essenciais 

definidas para as disciplinas envolvidas, bem como a promoção do sucesso de qualidade. O Plano abrange o público-alvo desde o 1º ano ao 6ºano e o seu período 

de vigência será entre os anos letivos 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, permitindo assim o acompanhamento mais sustentado da proposta de inovação – 

gestão das matrizes curriculares. 
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Medida –Gestão da Matriz curricular-base do 1º e 2º Ciclo 

1º Ciclo: Criação da disciplina L@b (Portaria n.º 181/2019 – art.º 4.º, número 4) 

Fundamentação 

 Dificuldades/Fragilidades diagnosticadas: 

- Alunos que transitam ao 2.º ano, sem terem adquirido as competências de leitura e escrita, o que condiciona as aprendizagens das restantes disciplinas e nos 

anos de escolaridade seguintes; 

- No 2.º ano de escolaridade, o défice no desenvolvimento das competências acentua-se e reflete-se num maior insucesso neste ano de escolaridade; 

- Nível de proficiência na leitura e na escrita, no cálculo e no raciocínio matemático, no final do 1º Ciclo abaixo do espectável; 

- Insuficiência na implementação da metodologia de aprendizagem baseada em projeto; 

- Dificuldades na organização de dinâmicas de trabalho colaborativo e na consolidação de processos de envolvimento em projetos interdisciplinares; 

- Dificuldades em gerir as atividades artísticas nos conteúdos programáticos, numa perspetiva interdisciplinar e de gestão flexível do currículo; 

- Existência de alunos que evidenciam dificuldades nos domínios da comunicação, pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas; 

- Fragilidades decorrentes de dois anos de E@D. 
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Objetivos da medida: 
 

- Os domínios de autonomia curricular (DAC) constituem uma opção curricular de trabalho interdisciplinar e ou articulações curriculares, no entanto, 

apresentam-se como situações pedagógicas a curto prazo. A criação da disciplina “L@b” irá de forma mais sistemática, ao longo de todo o ano letivo, permitir o 

desenvolvimento de conteúdos de forma mais articulada e integradora, cumprindo as AE das várias disciplinas envolvidas cujas horas foram alocadas à disciplina 

agregadora, proporcionando ambientes de aprendizagem promotores do trabalho de projeto; 

- Promover o trabalho interdisciplinar recorrendo a vários contextos/ambientes de aprendizagem, possibilitando um processo mais globalizante de valorização da 

leitura e escrita, das ciências, das artes (artes visuais, expressão dramática/teatro, dança e música), da matemática, das TIC em articulação, desenvolvendo a 

literacia artística, científica, matemática e digital; 

- Promover o sucesso pleno dos alunos e melhorar a qualidade das aprendizagens; 

- A valorização das metodologias de aprendizagem baseadas em projetos e a constituição de tempos de aprendizagem interdisciplinares, flexíveis e indutores de 

metodologias ativas através da implementação de práticas pedagógicas mais inovadoras e espaços de aprendizagem dinâmicos; 

- Promover contextos e experiências de aprendizagem, que proporcionem a diferenciação pedagógica e potenciem a inclusão; 

- Implementação de práticas de uma avaliação formativa permitindo um feedback mais sistemático ao aluno; 

- Colocar em prática o trabalho colaborativo entre docentes, (de diferentes ciclos e áreas curriculares) de articulação curricular interdisciplinar e pedagógica, 

visando o desenvolvimento das competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

- Fomentar a partilha de saberes entre pares; 

- Aumentar a literacia científica com a participação em atividades interdisciplinares; 

- Proporcionar um maior envolvimento dos Encarregados de Educação, pais e comunidade, envolvendo-os de forma mais sistemática com a Escola; 

- Continuar a manter as parcerias com as instituições locais. 
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Matriz curricular – 1º Ciclo 
 
 

 
Componentes do 
currículo 

1º Ano 2º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

Carga horária 
semanal 
(horas) 

Carga horária 
semanal 
(horas) 

Carga horária 
semanal 
(horas) 

Carga horária 
semanal 
(horas) 

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
en

to
 (a

) 

Te
cn

o
lo

gi
as

 d
e 

In
fo

rm
aç

ão
 e

 

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 (a
) 

6 6 5 5 

Matemática 6 6 6 6 

Estudo do Meio 2 2 2 2 

Educação Artística 1 1 1 1 

Educação Física 1 1 1 1 

Apoio ao Estudo 1 1 
1 1 

Oferta Complementar (b) 1 1 

Inglês --------- --------- 2 2 

L@bmundo.com (c) 7 --------- --------- --------- 

L@bcriativo.com (c) --------- 7 --------- --------- 

L@bexperiência.com (c) --------- --------- 7 --------- 

L@bcomunica.com (c) --------- --------- --------- 7 

Total (d) 25 25 25 25 

Educação Moral e Religiosa (e) 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Percentagem de gestão da matriz base 28% 

 
 
 
 
 
 

 
(a) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela 

dimensão globalizante do ensino neste ciclo (Decreto – Lei n.º 
55/2018 de 6 de julho, Artigo 13º, ponto 3). 

(b) Oferta Complementar destinada à criação de novas disciplinas, com 
identidade e documentos curriculares próprios: 1º e 2º ano - Sons e 
palavras, 3º e 4º ano – Turma 

+
 (Decreto – Lei n.º 55/2018 de 6 de 

julho, Artigo 13.º, ponto 9). 
(c) L@b - disciplina que agrega, parcialmente, as AE (Portaria 

n.º181/2019, de 11 de junho, na sua redação atual, Portaria 
n.º306/2021, de 17 de dezembro, Artigo 4º, alínea c) de: 
L@bmundo.com/L@bcriativo.com/L@bexperiência.com - 
Português, Matemática, Estudo do Meio e Educação Artística. 
L@bcomunica.com - Português, Matemática, Estudo do Meio, 
Inglês e Educação Artística. 
As disciplinas de: L@bmundo.com, L@bcriativo.com, 
L@bexperiência.com e L@bcomunica.com não serão alvo de 
classificação. 
O professor titular de turma (PTT) assegurará a disciplina, sendo 
coadjuvado por docentes do 2.º/3º Ciclo de acordo com a 
operacionalização apresentada no quadro 2. 

(d) O total de horas da componente letiva constante da matriz, 
incorpora o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas 
com exceção do período de almoço. 

(e) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
 

 
Será acautelado o cumprimento das Aprendizagens Essenciais de todas 

as disciplinas da matriz-base. 
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Quadro 1 

 
Ano de escolaridade/L@b 

 
Dificuldades/fragilidades diagnosticadas 

 
Fundamentação 

1º Ano – 
L@bmundo.com 

- Alunos que transitam ao 2.º ano, sem terem adquirido as competências de leitura e 
escrita, o que condiciona as aprendizagens das restantes disciplinas e nos anos de 
escolaridade seguintes; 
- Dificuldades em gerir as atividades artísticas nos conteúdos programáticos, numa 
perspetiva interdisciplinar e de gestão flexível do currículo; 
- Dificuldades na organização de dinâmicas de trabalho colaborativo e na consolidação de 
processos de envolvimento em projetos interdisciplinares. 

 
 
A disciplina L@bmundo.com irá permitir otimizar através da área das 
expressões, as capacidades de expressão oral e escrita de forma a 
favorecer aprendizagens globais e integradas previstas no PASEO. 

2º Ano – 
L@bcriativo.com 

- No 2.º ano de escolaridade, o défice no desenvolvimento das competências acentua-se e 
reflete-se num maior insucesso neste ano de escolaridade; 

- Insucesso a Português, Matemática e Estudo do Meio; 
- Dificuldades em gerir as atividades artísticas nos conteúdos programáticos, numa 
perspetiva interdisciplinar e de gestão flexível do currículo; 
- Dificuldades na organização de dinâmicas de trabalho colaborativo e na consolidação de 
processos de envolvimento em projetos interdisciplinares. 

Esta nova disciplina permitirá uma abordagem interdisciplinar, artística 
e criativa de conteúdos curriculares, garantindo a concretização das 
aprendizagens essenciais, das disciplinas agregadas bem como, as áreas 
de competência do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 
O L@bcriativo.com é uma disciplina de natureza interdisciplinar que 
permitirá o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, 
assentes nesta metodologia de trabalho. 

 

3º Ano - 
L@bexperiência.com 

- Dificuldades em conciliar os saberes provenientes das diferentes áreas curriculares de 
forma a construir aprendizagens significativas e consolidadas; 

- Dificuldades na implementação de metodologias de trabalho laboratorial/experimental; 
- Dificuldades na organização de dinâmicas de trabalho colaborativo e na consolidação de 
processos de envolvimento em projetos interdisciplinares; 
- Dificuldades em gerir as atividades artísticas nos conteúdos programáticos, numa 
perspetiva interdisciplinar e de gestão flexível do currículo. 

No L@bexperiência.com pretende-se incentivar abordagens 
interdisciplinares de forma a dimensionarem-se vários 
contextos/ambientes de aprendizagem, possibilitando um processo 
mais globalizante de valorização das ciências, da matemática e das TIC 
em articulação, desenvolvendo a literacia, científica, matemática e 
digital e promovendo a criatividade. 

 

4º Ano - 
L@bcomunica.com 

- A existência de um número significativo de alunos que evidencia (em posteriores anos de 
escolaridade) dificuldades nos domínios da comunicação e seleção de informação em 
Língua Estrangeira (Inglês); 
- Promoção da competência comunicativa na aprendizagem de uma língua; 

- Preparação para o uso eficaz da língua inglesa; 
- Mobilização de mecanismos pedagógicos que permitam uma abordagem prática, 
interativa e digital no ensino da língua estrangeira. 

 
Na disciplina L@bcomunica.com desenvolve-se o trabalho de projeto 
que visa tratamento e seleção de informação, e respetiva comunicação, 
recorrendo a ferramentas digitais e à língua inglesa. Tal sustenta esta 
opção de trabalhar os domínios da oralidade e leitura, integrando 
projetos interdisciplinares e internacionais (eTwinning). 
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Operacionalização: 

 A gestão da matriz permitiu alocar 7 horas à nova disciplina L@b (Portaria n.º181/2019, de 11 de junho, na sua redação atual, Portaria n.º306/2021, de 17 de dezembro, 

Artigo 4º, alínea c)) de acordo com a seguinte junção de horas/AE, constantes da matriz curricular-base: 1º /2º anos – 1h de Português, 1h de Matemática, 1h de Estudo do Meio, 
3h de Educação Artística e 1h de Apoio ao estudo; 3º/4ºanos – 2h de Português, 1h de Matemática, 1h de Estudo do Meio, 3h de Educação Artística. 

O Professor Titular da Turma (PTT) assegurará a disciplina, sendo coadjuvado por docentes do 2.º/3.º ciclos (1 hora de cada um dos professores dos seguintes grupos de 
recrutamento 250, 240, 120/220, 230/520 e 550, de acordo com a operacionalização apresentada no quadro 2) 

 

 

Quadro 2 

 

Ano de 
escolaridade/L@b 

 

Operacionalização 

 

Aprendizagens 
Essenciais (AE) 

Projetos do 
Agrupamento/ 

Estruturas 
(articulação) 

Competências- Chave do Perfil do 
Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

Monitorização 

Indicadores Instrumentos 

1º Ano – 
L@bmundo.com 

 

PTT + Professor de 
Educação Musical (Grupo 
250). 

 

PTT + Professor de 
Educação Visual e 
Educação Tecnológica 
(Grupo 240) 

 
(Rotatividade do par 
pedagógico por semestre) 

 

Mobiliza AE das 
disciplinas de: 

Português, 
Matemática, Estudo 
do Meio, Educação 

Artística. 

 
 
 
 

Biblioteca 
Escolar, 

 
Programa Eco 

Escolas 
 

Ateliers 

Linguagem e textos. 
Relacionamento interpessoal. 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia. 
Raciocínio e resolução de problemas. 
Sensibilidade estética e artística. 
Bem-estar e saúde. 

 
 
 
 

 
- Número de projetos 

desenvolvidos; 

- % de sucesso das 
disciplinas; 

- % de sucesso de 
qualidade das 
disciplinas (Menção 
de Bom e Muito 
Bom); 

- Grau de Satisfação 
Professores/Alunos 

 
 
 
 
 

- Planos curriculares e 
elementos de 
avaliação; 

- Relatórios de 
avaliação semestral; 

- Inquéritos; 
- Apresentação dos 

projetos turma; 
- Atas do Conselho de 

Ano; 
- Atas das reuniões de 

trabalho 
colaborativo. 

2º Ano – 
L@bcriativo.com 

Linguagem e textos. 
Relacionamento interpessoal. 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Pensamento crítico e pensamento 
criativo. 

Sensibilidade estética e artística. 

 

3º Ano - 
L@bexperiência.com 

PTT + Professor de TIC 
(Grupo 550). 

 
PTT + Professor de 
Ciências (Grupo 230/520). 

 

(Rotatividade do par 
pedagógico por semestre) 

 

Mobiliza AE das 
disciplinas de: 

Português, 
Matemática, Estudo 
do Meio, Educação 

Artística 

 

Clube de Ciência 
Viva 

Labmóvel 

PES 

Linguagem e textos. 
Relacionamento interpessoal. 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Pensamento crítico e pensamento 
criativo 

Saber técnico e tecnologias. 

 PTT + Professor de Inglês Mobiliza AE das Projeto Linguagem e textos. 
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4º Ano - 

L@bcomunica.com 
(Grupo 220). 
PTT + Professor de 
Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação (Grupo 
550). 

(Rotatividade do par 
pedagógico por semestre) 

disciplinas de: 
Português, 

Matemática, Estudo 
do Meio, Inglês e 

Educação Artística 

eTwinning, 
 

Biblioteca 
Escolar 

Relacionamento interpessoal. 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Informação e comunicação. 

  

 

 Dois tempos semanais de componente não letiva (CNL) para reuniões de trabalho colaborativo entre docentes, que podem realizar-se presencialmente ou online (via Teams). 
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2º Ciclo: Criação da disciplina L@b (Portaria n.º 181/2019 – art.º 4.º, número 4) 

Fundamentação 

 Dificuldades/Fragilidades diagnosticadas: 

- Os alunos ainda evidenciam dificuldades nos domínios da comunicação, pensamento crítico, criatividade e colaboração; 

- Dificuldades na organização de dinâmicas de trabalho colaborativo e no envolvimento em projetos interdisciplinares; 

- Os alunos evidenciam dificuldades na utilização adequada das novas tecnologias e na capacidade de interligar saberes e construir aprendizagens significativas; 

- Pouco envolvimento dos alunos na melhoria da sua atitude perante o trabalho escolar e as aprendizagens; 

- Dificuldades na implementação de metodologias de trabalho laboratorial/experimental; 

- Insuficiente implementação da metodologia de aprendizagem baseada em projeto; 

- Insucesso nas disciplinas de Matemática, História e Geografia de Portugal, Inglês e Educação Visual e Educação Tecnológica; 

- Insucesso nos anos não terminais de Ciclo; 

- Existência de um número significativo de alunos que evidencia dificuldades nos domínios da comunicação e seleção de informação em Inglês; 

- Dificuldades em trabalhar as competências comunicacionais/oralidade simultaneamente em contexto turma; 

- Expressão pouco significativa do impacto da aprendizagem do Inglês no percurso educativo dos alunos; 

- Insuficiente trabalho de articulação curricular, verificando-se dificuldades na gestão articulada e transversal do currículo; 

- Dificuldades em conciliar as atividades artísticas com os conteúdos, numa lógica interdisciplinar e de gestão flexível do currículo; 

- Fragilidades decorrentes de dois anos de E@D; 

- Défice na componente formativa da avaliação. 
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 Objetivos da medida: 

- Os domínios de autonomia curricular (DAC) constituem uma opção curricular de trabalho interdisciplinar e ou articulações curriculares, no entanto, 

apresentam-se como situações pedagógicas a curto prazo. A criação da disciplina “L@b” irá de forma mais sistemática, ao longo de todo o ano letivo, permitir o 

desenvolvimento de conteúdos de forma mais articulada e integradora, cumprindo as AE das várias disciplinas envolvidas cujas horas foram alocadas à disciplina 

agregadora, proporcionando ambientes de aprendizagem promotores do trabalho de projeto; 

- O desenvolvimento de conteúdos de forma articulada e integradora, cumprindo as AE das várias disciplinas envolvidas cujas horas foram alocadas à disciplina 

agregadora; 

- Diminuir o insucesso nas disciplinas diagnosticadas com fragilidades; 

- Potenciar o trabalho colaborativo entre alunos e docentes; 

- Capacitar os alunos para a utilização adequada das novas tecnologias; 

- Promover nos alunos a capacidade de interligar saberes e construir aprendizagens significativas; 

- Melhorar o desempenho escolar de todos os alunos e a qualidade das aprendizagens; 

- Promover contextos e experiências de aprendizagem, que possibilitem a diferenciação pedagógica e potenciem a inclusão; 

- Desenvolver as capacidades de comunicação em língua estrangeira (Inglês); 

- Proporcionar a oportunidade de envolvimento em projetos de intercâmbio (eTwinning); 

- Promover o trabalho de projeto; 

- Potenciar abordagens interdisciplinares recorrendo a vários contextos/ambientes de aprendizagem, possibilitando um processo mais globalizante de 

valorização das artes, desenvolvendo a literacia artística e promovendo a criatividade; 

- Proporcionar um maior envolvimento dos Encarregados de Educação, pais e comunidade, envolvendo-os de forma mais sistemática com a Escola; 

- Continuar a manter as parcerias com as instituições locais. 
 
 
 

P
ág

in
a1

5 



“Juntos, construímos Escola” 2022/2025 

 

 

Matriz curricular – 2º Ciclo 
 
 

 
Componente de currículo 

5.º Ano 6.º Ano 

Carga horária 

semanal 
(minutos) 

Carga horária 

semanal 
(minutos) 

Línguas e Estudos Sociais 375 375 

Português 200 200 

Inglês 100 100 

História e Geografia de Portugal (a) 75 75 

Matemática e Ciências 325 275 

Matemática 200 150 

Ciências Naturais (a) 125 125 

Educação Artística e Tecnológica 150 200 

Educação Visual 50 50 

Educação Tecnológica 50 100 

Educação Musical 50 50 

Educação Física 150 150 

L@bmundo.com (b) 150 -------- 

L@bcriativo.com (b) 200 -------- 

L@bexperiência.com (b) -------- 150 

L@bcomunica.com (b) -------- 200 

Educação Moral e Religiosa (c) 50 50 

Total 1350 1350 
Oferta Complementar - DT

+
 (d) 50 50 

Percentagem de gestão da matriz base 25,9 % 

 
 
 
 
 

 
(a) Disciplinas com funcionamento semestral, de acordo com o ponto 2, alínea e) do 

artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018. 
(b) L@b - disciplina que agrega AE (Portaria n.º181/2019, de 11 de junho, na sua 

redação atual, Portaria n.º306/2021, de 17 de dezembro, Artigo 4º, alínea c) da 
seguinte forma: 
L@bmundo.com – mobiliza, de forma parcial, as AE das disciplinas de Português, 
Inglês, História e Geografia de Portugal, e de forma total as AE de Cidadania e 
Desenvolvimento. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento será alvo de 
classificação, tal como as restantes disciplinas da matriz curricular base será alvo de 
classificação. 
L@bcriativo.com – mobiliza, de forma parcial, as AE das disciplinas de Educação 
Visual, Educação Musical, Ciências Naturais e Educação Tecnológica e de forma total 
as AE da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação. A disciplina de 
Tecnologias da Informação e Comunicação tal como as restantes disciplinas da matriz 
curricular base será alvo de classificação. 
L@bexperiência.com – mobiliza, de forma parcial, as AE das disciplinas de 
Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia de Portugal e de forma total as 
AE das disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Tecnologias da Informação e 
Comunicação. As disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e de Tecnologias da 
Informação e Comunicação tal como as restantes disciplinas da matriz curricular base 
serão alvo de classificação. 
L@bcomunica.com – mobiliza, de forma parcial, as AE das disciplinas de Inglês, 
Educação Visual, Educação Musical e Português. 
As disciplinas de L@bcriativo.com, L@bexperiência.com, L@bcomunica.com e 
L@abmundo, não serão alvo de classificação. 

(c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
(d) Oferta Complementar destinada à criação de novas disciplinas, com identidade e 

documentos curriculares próprios: DT + (Decreto – Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, 
Artigo 13.º, ponto 9). 
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Quadro 3 

Ano de 
escolaridade/L@b 

 
Dificuldades/fragilidades diagnosticadas 

 
Fundamentação 

5º Ano – 
L@bmundo.com 

- Insucesso nas disciplinas de História e Geografia de Portugal e Inglês; 
- Insucesso nos anos não terminais de Ciclo; 
- Existência de um número significativo de alunos que evidencia dificuldades nos domínios da comunicação e 
seleção de informação em Inglês; 
- Dificuldades em trabalhar as competências comunicacionais/oralidade simultaneamente em contexto 
turma. 

Pretende-se nesta nova disciplina, trabalhar os domínios da comunicação 
(transversais), incluindo outras formas de comunicação, bem como, aperfeiçoar 
os desempenhos no domínio da escrita. No que se refere às AE de Cidadania e 
Desenvolvimento, tratando-se esta, de uma área capaz de se constituir como 
núcleo de desenvolvimento e de integração de conhecimentos, capacidades e 
atitudes a desenvolver por todos os alunos, serão trabalhadas no 
L@bcomunica.com de forma transversal contribuindo assim para uma plena 
formação humanística dos alunos concretizando-se, desta forma, a estratégia 
para a Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento. 

5º Ano – 
L@bcriativo.com 

- Insucesso nas disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica; 
- Insucesso nos anos não terminais de Ciclo; 
- Dificuldades dos alunos para a utilização adequada das novas tecnologias; 
- Os alunos ainda evidenciam dificuldades nos domínios da comunicação, pensamento crítico, criatividade e 
colaboração; 
- Dificuldades na implementação de metodologias de trabalho prático, laboratorial/experimental. 

Disciplina, assente em metodologia de trabalho de projeto, onde, a partir de 
temáticas e conceitos comuns e/ou relacionadas, se desenvolvem competências 
transversais às ciências experimentais, e às expressões, assumindo as TIC um 
papel transversal assegurando que através do uso das ferramentas tecnológicas, 
estas são promotoras da aprendizagem. 

 
6º Ano - 

L@bexperiência.com 

- Os alunos ainda evidenciam dificuldades nos domínios da comunicação, pensamento crítico, criatividade e 
colaboração; 
- Dificuldades na organização de dinâmicas de trabalho colaborativo e no envolvimento em projetos 
interdisciplinares; 
- Insucesso na disciplina de História e Geografia de Portugal e Matemática; 
- Os alunos evidenciam dificuldades na utilização adequada das novas tecnologias e na capacidade de 
interligar saberes e construir aprendizagens significativas; 
- Pouco envolvimento dos alunos na melhoria da sua atitude perante o trabalho escolar e as aprendizagens; 
- Dificuldades na implementação de metodologias de trabalho laboratorial/experimental. 

A criação desta nova disciplina prevê, numa perspetiva de Cidadania Local e 
Global, a adoção de estratégias que evidenciem o processo de construção do 
conhecimento científico explorando as inter-relações entre a Ciência, a 
Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente (CTSA) e a consciência histórica, 
respetivamente, permitindo obter uma posição crítica e participativa na 
sociedade. L@bexperiência.com possibilitará o desenvolvimento de projetos 
entre áreas disciplinares diferentes no sentido de promover no aluno uma visão 
integrada e organizada do currículo. Pretende-se ainda dar à disciplina de 
Matemática, tantas vezes de difícil compreensão pelos alunos, um 
enquadramento mais lúdico e de mais fácil aplicabilidade em situações da vida 
real. 

 
6º Ano - 

L@bcomunica.com 

- Existência de um número significativo de alunos que evidencia dificuldades nos domínios da comunicação e 
seleção de informação em Inglês; 

- Insucesso na disciplina de Inglês; 
- Dificuldades em trabalhar as competências comunicacionais/oralidade simultaneamente em contexto 
turma; 

- Expressão pouco significativa do impacto da aprendizagem do Inglês no percurso educativo dos alunos; 
- Insuficiente trabalho de articulação curricular, verificando-se dificuldades na gestão articulada e transversal 
do currículo; 
- Dificuldades em conciliar as atividades artísticas com os conteúdos, numa lógica interdisciplinar e de gestão 
flexível do currículo. 

Nesta nova disciplina as artes vão complementar o crescimento harmonioso dos 
nossos alunos, valorizando os múltiplos papéis de um cidadão que sabe fazer e 
interage com a sociedade. Esta disciplina mobiliza AE das várias disciplinas, 
contribuindo para desenvolvimento da oralidade e escrita, quer na língua 
materna, quer na língua estrangeira. 
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Operacionalização: 

 A restruturação da matriz curricular-base do 2º Ciclo permitiu a criação da disciplina agregadoras L@b. 

 A criação da disciplina L@b resulta da mobilização de tempos constantes da matriz curricular-base, das disciplinas agregadas e de acordo com a operacionalização que se 
encontra no quadro 4. 

A disciplina L@b divide-se em dois L@b distintos (de acordo com as disciplinas agregadas) em cada ano de escolaridade. 
 

 

Quadro 4 

A
n

o
 d

e 

e
sc

o
la

ri
d

ad
e  

 

L@b 

 
Operacionalização 

*cada tempo – 50 minutos 

Aprendizagens 
Essenciais (AE) 

Projetos do 
Agrupamento 

/Estruturas 
(articulação) 

 

Competências- Chave do Perfil 
do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

Monitorização 

 
Indicadores 

 
Instrumentos 

5
º 

an
o

 

 
 
 

L@bmundo.com 
 

 
 
 

 

Lecionado por docentes 
dos Grupos de 
Recrutamento 200; 220 
e 210. 

 
1 tempo de Português 
1 tempo de Inglês 
1 tempo de 
Cidadania/HGP 
(disciplinas semestrais). 

 

Total de 150 minutos (3 
tempos). 

Mobiliza AE das 
disciplinas de 
Português, Inglês, 
História e Geografia 
de Portugal, e 
Cidadania e 
Desenvolvimento. 

 

Projeto 
eTwinning, 

 
Biblioteca 

Escolar 

 
 

Linguagem e textos. 
Relacionamento interpessoal. 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Pensamento crítico e pensamento 
criativo. 
Informação e comunicação. 
Saber científico, técnico e 
tecnológico. 

 

- Número de projetos 
desenvolvidos; 

- % de sucesso das 
disciplinas; 

- % de sucesso de 
qualidade das 
disciplinas (Nível 4 e 
5); 

- Grau de Satisfação 
Professores/Alunos 

 

- Planos curriculares 
e elementos de 
avaliação; 

- Relatórios de 
avaliação 
semestral; 

- Inquéritos; 
- Apresentação dos 

projetos turma; 
- Atas do Conselho 

de Turma; 
- Atas das reuniões 

de trabalho 
colaborativo. 

 
L@bcriativo.com 

Lecionado por docentes 
dos Grupos de 
Recrutamento 240, 250, 
230 e 550. 

 

1 tempo de Ed. Visual 
1 tempo de Ed. 
Tecnológica 
1 tempo de Ed. Musical 

Mobiliza AE das 
disciplinas de 
Educação Visual, 
Educação Musical. 
Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação, 
Ciências   Naturais   e 
Educação 

Clube de 
Ciência Viva 

 

Ateliers 

Linguagem e textos. 
Relacionamento interpessoal. 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia. 
Sensibilidade estética e artística. 
Saber científico, técnico e 
tecnológico. 
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  1 tempo CN/TIC 

(disciplinas semestrais). 
 

Total de 200 minutos (4 
tempos. 

Tecnológica.     

6
ºa

n
o

 

 
 
 

L@bexperiência.com 
 

 
 
 

 

Lecionado por docentes 
dos Grupos de 
Recrutamento: 230, 200 
e 550. 

 

1 tempo de Matemática 
1 tempo CN/HGP 
(disciplinas semestrais) 
1 tempo Cidadania/TIC 
(disciplinas semestrais). 

 

Total de 150 minutos (3 
tempos) 

Mobiliza AE das 
disciplinas   de 
Cidadania  e 
Desenvolvimento, 
Matemática, Ciências 
Naturais, História e 
Geografia de 
Portugal e TIC. 

 

Clube de 
Ciência Viva 

Labmóvel 
Estufa 

PES 
Eco escolas 

 
 

Linguagem e textos. 
Relacionamento interpessoal. 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia. 
Bem-estar, saúde e ambiente 
Saber científico, técnico e 
tecnológico. 

6
ºa

n
o

 

 
 

L@comunica.com 

 

 
 
 

Lecionado por docentes 
dos Grupos de 
Recrutamento 220; 240; 
250; 210. 

 

1 tempo de Inglês 
1 tempo Ed. Visual 
1 tempo Ed. Musical 
1 tempo Português 

 

Total de 200 minutos (4 
tempos) 

Mobiliza AE das 
disciplinas de Inglês, 
Educação Visual, 
Educação Musical e 
Português. 

 

Projeto 
eTwinning, 

 
Biblioteca 

Escolar 
 

Ateliers 

 

Linguagem e textos. 
Relacionamento interpessoal. 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Pensamento crítico e pensamento 
criativo. 
Informação e comunicação. 
Sensibilidade estética e artística. 

 

 
 Dois tempos semanais de componente não letiva (CNL) para reuniões de trabalho colaborativo entre docentes, que podem realizar-se presencialmente ou online (via Teams). 
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Metodologias 

 
 Reforço nas coadjuvações; 

 Semestralização de disciplinas (2º Ciclo – História e Geografia de Portugal/Ciências Naturais, 3º Ciclo – História/Geografia, Ciências Naturais/ Físico- 

Química); 

 Desdobramento de turma nas disciplinas de Português/Inglês; 

 Calendário escolar por semestres (Anexo 1); 

 Parcerias/projetos/atividades (Anexo 2). 
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Plano de formação 

No âmbito da capacitação, a Seção de Formação e Monitorização do Agrupamento depois de auscultados os docentes, apresenta as seguintes áreas de 

capacitação, a ser integradas no plano de formação, em articulação com o CFAE Lezíria-Oeste, a implementar no período entre 2022 e 2025. 

 

Áreas de capacitação 

- Ensino de Leitura e escrita 

- Ensino da Matemática 

- Laboratório de Ciências Experimentais 

- Atelier de Educação Artística 

- Oficina de Línguas 

- História e Geografia 

 
Esta Seção, com base no Plano de Inovação sugere como áreas de capacitação: 

 
 

Áreas de capacitação 

- Trabalho de projeto (metodologia e avaliação) 

- Ensino Experimental 

- Competências digitais em metodologias de aprendizagem 

- Avaliação 
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Trabalho Colaborativo/Articulação 

Como resposta à necessidade de uma efetiva articulação e trabalho colaborativo entre docentes, serão elencados dois tempos semanais de Componente 

Não Letiva (CNL) para planificação e preparação das atividades a desenvolver nos L@b. 

 
 

Autoavaliação do Plano 

Necessidades e compromissos 

Este Plano de Inovação foi idealizado para dar resposta às necessidades diagnosticadas através de opções curriculares e pedagógicas mais adequadas ao contexto 

da comunidade educativa, de forma a conseguir alcançar: 

 a melhoria no sucesso dos alunos e na qualidade do sucesso; 

 melhorias significativas nas práticas pedagógicas, nas práticas de avaliação formativa fornecendo aos alunos e encarregados de educação informação 

descritiva. 

 
Procedimentos: 

 no final de cada semestre, a equipa do Laboratório da Qualidade do Agrupamento, recorrendo ao tratamento de dados estatísticos, análise e balanços de 

projetos e questionários de satisfação/avaliação, elabora um relatório de avaliação; 

 os alunos, encarregados de educação e parceiros locais serão envolvidos neste processo. 
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Metodologia: 

 
 

Necessidades/Fragilidades 
 

Medida 
Indicadores da implementação 

da Medida 
Indicadores de 

Monitorização Contínua: 
Indicadores de Monitorização 

Final: 

- Nível de proficiência na leitura e na escrita, no cálculo e no 
 
 
 
 
 
 

Gestão da matriz 
curricular 1º Ciclo 

Criação da disciplina 
L@b 

- Nível de concretização da 
articulação   do 

currículo/planeamento; 
- Impacto das Aprendizagens (Taxas 
de sucesso nas disciplinas 
envolvidas); 
- Grau de Satisfação; 
- Eficácia na tomada de decisão na 
agregação das disciplinas por cada 
L@b: L@bmundo.com (1ºano); 
L@bcriativo.com (2ºano); 
L@bexperiência.com (3º ano); 
L@bcomunica.com (4º ano) 
- Concretização Articulada do 
Projeto Turma; 
- Dinâmica de Conselho de Ano/ 
Parcerias/Projetos. 

  
 
 

- Resultados escolares por 
disciplina; 
- Taxas de sucesso em todos 
os anos de escolaridade e taxa 
de sucesso pleno; 
- Médias das turmas; 
Taxa global de retenção; 
- Processo pedagógico e didático 
em curso: reflexão conjunta 
sobre a qualidade dos ambientes 
de aprendizagem e os modelos 
pedagógico didáticos 
implementados, destacando 
pontos fortes e fracos e 
propondo estratégias de 
melhoria. 

raciocínio matemático,   no   final   do   1º   Ciclo   abaixo   do  

espectável;  

-    Insuficiência  na  implementação  da  metodologia  de  

aprendizagem baseada em projeto;  

- Dificuldades   na   organização   de   dinâmicas   de   trabalho  

colaborativo e na consolidação de processos de envolvimento  

em projetos interdisciplinares;  

- Dificuldades em gerir as atividades artísticas nos conteúdos  

programáticos, numa perspetiva interdisciplinar e de gestão  

flexível do currículo; - Taxas de sucesso das 
- Existência de alunos que evidenciam dificuldades nos domínios avaliações semestrais 
da comunicação, pensamento crítico, criatividade e resolução (Relatório de avaliação 
de problemas; semestral); 
- Fragilidades decorrentes de dois anos de E@D; - Grau de satisfação dos 
- Insucesso nas disciplinas identificadas. envolvidos (docentes, alunos, 

 

encarregados de educação) – 
questionários; 
- Grau de participação e 
envolvimento nos projetos e 
atividades; 

- Os alunos ainda evidenciam dificuldades nos domínios da 
comunicação, pensamento crítico, criatividade e colaboração; 
- Dificuldades na organização de dinâmicas de trabalho 
colaborativo e no envolvimento em projetos interdisciplinares; 
- Os alunos evidenciam dificuldades na utilização adequada das 

 
 
 
 

 
Gestão da matriz 
curricular 2º Ciclo 

Criação da disciplina 
L@b 

 

- Nível de concretização da 
articulação   do 
currículo/planeamento; 
- Impacto das Aprendizagens (Taxas 

novas tecnologias e na capacidade de interligar saberes e de sucesso nas disciplinas  

construir aprendizagens significativas; envolvidas);  

- Pouco envolvimento dos alunos na melhoria da sua atitude - Grau de Satisfação;  

perante o trabalho escolar e as aprendizagens; - Eficácia na tomada de decisão na  

- Dificuldades na implementação de metodologias de trabalho agregação das disciplinas por cada  

laboratorial/experimental; L@b: L@bmundo.com e  

- Insuficiente implementação da metodologia de aprendizagem L@bcriativo.com (5ºano)  

baseada em projeto; L@bexperiência.com e  

- Insucesso nas disciplinas de Matemática, História e Geografia L@bcomunica.com (6ºano);  

de Portugal, Inglês e Educação Visual e Educação Tecnológica; -    Concretização Articulada  do  

- Insucesso nos anos não terminais de Ciclo; Projeto Turma;  
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- Existência de um número significativo de alunos que evidencia 
dificuldades nos domínios da comunicação e seleção de 
informação em Inglês; 
- Dificuldades em trabalhar as competências 
comunicacionais/oralidade simultaneamente em contexto 
turma; 
- Expressão pouco significativa do impacto da aprendizagem do 
Inglês no percurso educativo dos alunos; 
- Insuficiente trabalho de articulação curricular, verificando-se 
dificuldades na gestão articulada e transversal do currículo; 
- Dificuldades em conciliar as atividades artísticas com os 
conteúdos, numa lógica interdisciplinar e de gestão flexível do 
currículo; 

- Fragilidades decorrentes de dois anos de E@D; 
- Défice na componente formativa da avaliação. 

 - Dinâmica de Conselho de Turma/ 
Parcerias/Projetos. 
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Divulgação 
 

Enquanto instrumento de mudança e de inovação pedagógica, a divulgação do Plano tem como principais objetivos o esclarecimento e a 

sensibilização de toda a comunidade educativa. 

Divulgação: 

 Disponibilização na página do Agrupamento; 

 Disponibilização nos meios de comunicação internos (Microsoft Office – Teams); 

 Reuniões iniciais entre a Direção, Coordenadores de Departamento, Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma; 

 Reunião inicial com todos os docentes do Agrupamento; 

 Sessão inicial de divulgação aos alunos, encarregados de educação e restante comunidade/parceiros locais; 

 Reuniões periódicas entre os Delegados e Subdelegados de Turma (Assembleias de Delegados), coordenador de Diretores de Turma e elemento da 

Direção. 
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Parecer 

Conselho Pedagógico  
 

 

O Plano de Inovação apreciado em reunião de Conselho Pedagógico, de oito de abril de dois mil e vinte e dois, foi aprovado pelos conselheiros. 
 
 

Assinado por: Lourença Martins Simões 
Num. de Identificação: 10552648 
Data: 2022.04.14 15:38:22+01'00' A Presidente do Conselho Pedagógico 

 
 
 

Conselho Geral  

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, reunirá no dia dezanove de abril de dois mil e vinte e dois, para emitir o seu parecer sobre a proposta 

do Plano de Inovação. 

 
 
 
 
 

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, no dia três de março de dois mil e vinte e dois, emitiu um parecer favorável à versão inicial da 

proposta do Plano de Inovação. 
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     Anexo 1 

       Parcerias/Projetos/Atividades 
 

Atividades do Agrupamento 

 
 

 



Dia D – dia de atividades planificadas pelos 
Departamentos do Agrupamento, envolvendo a 
participação de todas as turmas (desde o pré escolar até 
ao 9ºano). 

 

 

 Dia da sala do futuro – atividades realizadas na sala de futuro e relacionadas 
com as novas tecnologias em articulação com as diferentes disciplinas. 
 Labmóvel – oficinas criativas e experiências inovadoras a desenvolver no 
laboratório móvel em articulação com as áreas disciplinares: ciências, tecnologia 
e mecânica. Atividade desenvolvida no âmbito do Plano integrado inovador de 
combate ao insucesso escolar da Lezíria do Tejo. 

 

 

 

 Dia do Projeto Turma (1 dia no final de cada 
semestre) - dia dedicado à apresentação dos projetos 
de cada turma. A apresentação é feita entre turmas, 
de anos de escolaridade diferentes. 

 

 



 Dia do Agrupamento – dia dedicado a atividades que envolvam toda a 
comunidade escolar. 

 



 Gala de entrega das distinções (final do ano letivo) 
- Cerimónia aberta para toda a comunidade escolar, 
onde são entregues os Diplomas e distinções de turma. 

 

 

 Programa de apadrinhamento – no 1º dia de aulas os alunos de uma turma 
“apadrinham” os novos alunos da escola sede e nas escolas do 1º Ciclo. Este 
acompanhamento e mentoria continuará ao longo do ano letivo facilitando a 
integração dos novos alunos. 

Projetos 

 

 

Eco-escolas – desenvolver e implementar o plano de 
ação é que deverá tomar em conta a Agenda de 
prioridades    de    acção/intervenção    decidida    pelo 
Conselho   Eco-Escolas.   Em   paralelo    continuar   a 

 
 

 

eTwinning – desenvolvimento de projetos em parceria com outras escolas da 
Europa que estimulem a comunidade de aprendizagem na Europa. Proporcionar 
a candidatura ao Selo Escola eTwinning. 
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 participar em diversos subprojetos que procuram 

(in)formar e aprofundar e premiar o trabalho no 
âmbito de temáticas específicas. O objetivo final é 
garantir a Bandeira Verde. 

  

 

 

 

Clube de Ciência Viva - funciona na escola como um 
espaço aberto de contacto com a ciência e a 
tecnologia, para a educação e para o acesso 
generalizado dos alunos a práticas científicas, 
promovendo o ensino experimental das ciências. 
Deverá desenvolver de acordo com o plano de ação 
idealizado entre os anos 2022 e 2025. 

 

 

Projeto de Educação para a Saúde – projeto integrador das preocupações e 
responsabilidades da escola enquanto entidade formadora de jovens informados e 
conscientes e incorpora atividades educativas que concorrem para a promoção e 
Educação para a Saúde. No projeto deverá ser delineado o seu plano de ação bem 
como as atividades a integrar no PAA do agrupamento, sempre que possível em 
colaboração com entidades externas. Um dos objetivos finais será manter o selo de 
escola saudável. 

 

 

Programa Mentoria – programa que identifica alunos 
mentores e mentorandos. O plano de atividades é 
delineado pela coordenação de diretores de turma e 
monitorizado/avaliado pelo conselho pedagógico. 

 

 

Parlamento Jovem – projeto dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 
que pretende essencialmente educar para a cidadania, estimulando o gosto pela 
participação cívica e política. O plano de atividades é delineado pela coordenação de 
diretores de turma. 

 

 

Orçamento Participativo – projeto direcionado aos 
alunos do 3.º ciclo que lhes proporciona a 
oportunidade de decidir o que querem melhorar na 
sua escola. 

 

 

Desporto Escolar – projeto destinado aos alunos do 1º até ao 3º ciclo que visa 
estimular a prática da atividade física e da formação desportiva como meio de 
promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida saudáveis, de valores e princípios 
associados a uma cidadania ativa. 

Parcerias 

- Comunidade Local (Cruz Vermelha, Câmara Municipal, Bombeiros Voluntários, Junta de Freguesia, Banda Filarmónica e Associação de Pais); 

- Autarquia; 

- Instituições nacionais (Quercus, Escola Superior de Educação de Santarém; Faculdade Ciência e Tecnologia de Lisboa, Fábrica Centro de Viva ciência Viva de Aveiro; Centro de Ciência Viva de 
Constância, Exploratório Centro de Ciência Viva de Coimbra). 
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