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I. ENQUADRAMENTO 

Constituído por dez estabelecimentos, com um total de 1420 alunos, o Agrupamento de Escolas de               
Santiago do Cacém tem como escola-sede a Escola Secundária de Manuel da Fonseca, onde 648 alunos                
estudam do 7.º ao 12.º ano (nos cursos regulares e nas formações profissionalmente qualificantes). A               
unidade orgânica mais próxima da escola-sede, a Escola Básica Frei André da Veiga, com um total de 574                  
alunos, ministra a educação pré-escolar, 1º e 2º ciclos. As restantes oito unidades educativas, com um total                 
de 162 alunos, distribuídas num raio de 20km a partir da escola sede, são de um e dois lugares e nelas se                      
leciona a educação pré-escolar e os quatro anos do 1º ciclo. 

O Agrupamento assume-se como uma instituição de educação pública que se norteia pela permanente              
demanda de medidas e respostas educativas pedagógicas capazes de melhorar a sua ação. Nesse sentido,               
apostou desde sempre no exercício da sua autonomia, implementando, a partir de 2013, o Contrato de                
Autonomia, cujo principal objetivo – “Possibilitar que o Agrupamento preste um serviço educativo de              
qualidade, de forma a contribuir para a formação integral de todos os alunos e garantir a igualdade de                  
oportunidades no acesso, na frequência e no sucesso” – permitiu expandir uma faceta diferenciadora e               
inovadora, quer pela aposta em diferentes formatos organizativos, quer pela utilização de mais e melhores               
recursos. 

De igual modo, o atual Projeto Educativo do Agrupamento apresenta enfoques que se espraiam agora               
desde a necessidade de comprometer a Escola com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória,                 
à criação de centros de aprendizagem inovadores, à necessidade de impulsionar a flexibilidade e a gestão                
articulada do currículo, ao garante da inclusão e da abordagem multinível do currículo, à valorização do                
papel das Bibliotecas Escolares e à aposta na formação e desenvolvimento profissional do pessoal docente               
e não docente. Também, no mais recente documento orientador do AESC, a Carta de Missão do Diretor, se                  
lê: “Melhorar e inovar as respostas educativas e formativas a prestar a todos os alunos, numa escola                 
inclusiva e de serviço público aprofundando processos de gestão curricular assentes no trabalho articulado e               
colaborativo para se poder responder ao perfil do aluno do século XXI”. 

Resulta, pois, claro para o Agrupamento o abraço contínuo à inovação e futuridade, vivificado pelo atual                
enquadramento legal. Assim, com a publicação do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que confere                
autonomia curricular às escolas, materializada, entre outras, na possibilidade de gestão flexível das             
matrizes curriculares, e da Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, que define os termos e as condições em                   
que as escolas, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, podem implementar uma gestão superior               
a 25% das matrizes curriculares-base das ofertas educativas e formativas dos ensinos básico e secundário,               
propõe-se o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém adotar um Plano de Inovação. Fundamenta-se               
esta candidatura não só na necessidade de implementar respostas curriculares e pedagógicas adequadas             
ao contexto da comunidade educativa, mas também visar a promoção da qualidade das aprendizagens e do                
sucesso pleno de todos os seus alunos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plano de Inovação - Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém — março 2020 2 



 
 

II. IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES  

Com a publicação do DL n.º 55/2018, abriram-se novas possibilidades de gestão do currículo de forma                
flexível, com a criação dos Domínios de Articulação Curricular ou outras formas de articulação entre as                
disciplinas. 

Assim, no decorrer do ano letivo 2018-19, registaram-se, no Agrupamento, algumas opções curriculares de              
trabalho interdisciplinar e/ou de articulação curricular. No entanto, verifica-se a necessidade de criar             
condições para o desenvolvimento de projetos mais consistentes, que contrariem o desenvolvimento de             
atividades ou iniciativas de forma fracionada, e nos quais seja mais visível o esbater de fronteiras entre as                  
disciplinas. 

Por outro lado, é fundamental continuar a fomentar outras formas de trabalho com os alunos, tendo por                 
premissa de que deverão ser estes os construtores do conhecimento com o apoio e orientação dos                
professores. Os cenários inovadores de ensino e de aprendizagem, com recurso a tecnologias             
diversificadas, devem continuar a ser uma prioridade. 

Para além da promoção da interdisciplinaridade e de metodologias mais ativas e centradas no aluno, há                
que apostar em tempos próprios para o desenvolvimento das capacidades de comunicação oral e escrita,               
nomeadamente nas línguas estrangeiras, e potenciar a articulação entre diferentes expressões artísticas. 

Em suma, o Plano de Inovação pretende promover o sucesso educativo e operacionalizar o Perfil dos                
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, procurando dar resposta às necessidades de: 

- Flexibilizar os currículos, integrando saberes de áreas diversificadas; 

- Implementar metodologias ativas e centradas no aluno; 

- Promover o trabalho colaborativo e interdisciplinar; 

- Fomentar o uso dos ambientes digitais de aprendizagem, com recurso a tecnologias de que o               

Agrupamento dispõe; 

- Potenciar as capacidades de compreensão e de expressão oral, escrita, visual e artística. 

 

III. COMPROMISSOS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS 

No que toca às aprendizagens serão elaborados contratos pedagógicos com os alunos, que contemplarão a               

qualidade e as metas de sucesso das áreas disciplinares/disciplinas. Nestes compromissos serão envolvidos             

para além dos alunos, os professores e os encarregados de educação. 

O plano delineado visa reunir premissas para a obtenção de uma taxa de abandono escolar a rondar os 0%                   

e a manutenção das as taxas de transição de 100% no final do 1º e do 2º ciclos. Em relação ao 3º ciclo, o                        

objetivo é passar dos atuais 97% para os 100% na taxa de conclusão. 
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IV - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO/ELABORAÇÃO DO PLANO 

A construção/elaboração do plano passou por um envolvimento e participação dos seguintes corpos:             

delegados dos alunos, representantes dos encarregados de educação (da educação pré-escolar ao 12º             

ano), associação de pais, docentes e funcionários. Assim, com base num documento de trabalho, foram               

apresentados e debatidos, em reuniões plenárias, as finalidades e os objetivos definidos na Portaria nº               

181/2019, assim como as inovações curriculares e pedagógicas que o plano deveria conter e as               

vantagens/desvantagens da organização do ano escolar em dois semestres sumativos/classificativos e           

quatro avaliações formativas/qualitativas. 

Acordados os princípios acima enunciados e elaborado o plano, o Conselho Pedagógico, reuniu e deu               

parecer favorável, a 10 de março. Seguidamente, o documento foi enviado ao Conselho Geral que o                

aprovou, a 26 de março. 

 

V. O PLANO 

1. Medidas de Gestão Flexível do Currículo 

1.1 – 1º Ciclo – 1º, 2º, 3º e 4º anos 

Numa lógica de ligação do currículo das disciplinas ao meio local e ao conhecimento do mundo, no primeiro                  

ciclo, e em todas as escolas, será criada a Oficina Se–Meio (“Saber Ser e Estar no Meio e no Mundo”) que                     

agregará as componentes de Estudo do Meio, Educação Artística, Apoio ao Estudo, Cidadania e              

Desenvolvimento e Tecnologias de Informação e Comunicação. Também as disciplinas de Português e de              

Matemática poderão articular-se com o trabalho desenvolvido nesta Oficina. 

A Oficina terá por base o desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais das componentes a ela agregadas,               

sendo o Estudo do Meio a área disciplinar aglutinadora. O número de horas disponíveis será de 7,5 horas                  

semanais, por ano de escolaridade, correspondendo a 40% da matriz curricular. Os professores titulares de               

turma trabalharão as Aprendizagens Essenciais recorrendo à metodologia de trabalho de projeto, sendo             

coadjuvados, no 3º e 4º anos, por um docente de Tecnologias da Informação e Comunicação. 

1.2 – 2º Ciclo – 5º ano 

Privilegiando metodologias de trabalho de projeto, a Oficina DEscoL@B (Descobrir para Transformar em             

Conhecimento), a implementar no 5º ano de escolaridade, procurará explorar percursos promotores do             

trabalho prático e/ou experimental, fomentando nos alunos o desenvolvimento de competências de            

pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de              

problemas. Assim, pretender-se-á levar o aluno a pensar de modo abrangente e em profundidade,              

observando, analisando informação, experiências ou ideias, argumentando com recurso a critérios           

implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posições fundamentadas. 

A Oficina DEscoL@B agregará as componentes curriculares de História e Geografia de Portugal, Ciências              

Naturais, Cidadania e Desenvolvimento, Tecnologias da Informação e Comunicação e Apoio às            

Aprendizagens Essenciais. Procurará trabalhar o Meio, tendo por base o seu passado, presente e futuro.               
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Serão desenvolvidos projetos relacionados com a evolução histórico-cultural do nacional e do local, o              

respeito pela diversidade, a cooperação, a valorização dos direitos humanos, a sensibilização para a              

sustentabilidade do planeta, a interpretação de problemáticas do meio com recurso ao trabalho             

laboratorial/experimental, a apropriação de métodos de trabalho, de pesquisa, de investigação e de             

comunicação com a utilização de diversas tecnologias. Como tal, as disciplinas de História e Geografia de                

Portugal e de Ciências Naturais serão as áreas aglutinadoras, que explorarão os seus pontos de contacto, a                 

que se juntarão as restantes componentes do currículo, numa lógica de desenvolvimento integrado e              

articulado das Aprendizagens Essenciais. 

Serão disponibilizados 425 minutos para o trabalho oficinal, salvaguardando-se tempos semanais para            

trabalho autónomo (de modo a preservar os domínios de aprendizagem e os objetivos específicos das               

disciplinas envolvidas) que serão conjugados com momentos simultâneos. 

1.3 – 3º Ciclo - 7º ano 

1.3.1 Oficina Vis@rte 

Tendo como princípio a flexibilização curricular, na área das Expressões, propõe-se a criação de uma Oficina                

intitulada Vis@rte que agregará as componentes curriculares de Educação Visual, de Tecnologias da             

Informação e Comunicação e de Complemento à Educação Artística (sendo este em torno da Multimédia e                

das Artes Plásticas). 

A área aglutinadora será a disciplina de Educação Visual com um tempo semanal de 75 minutos, a decorrer                  

em regime anual, a que se agregarão, num trabalho articulado e de parceria, as Tecnologias de Informação                 

e Comunicação e o Complemento à Educação Artística, que funcionarão em regime semestral, com um               

tempo semanal de 75 minutos cada. O currículo previsto para a Oficina terá por base as Aprendizagens                 

Essenciais das disciplinas/áreas disciplinares a ela agregadas, incluindo a exploração gráfica prevista no             

currículo das TIC. As disciplinas que compõem esta Oficina funcionarão em simultâneo, num ambiente de               

aprendizagem desenhado para dar resposta ao desenvolvimento de projetos comuns. No entanto, para             

preservar os objetivos específicos da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação haverá             

momentos em que esta disciplina/área curricular funcionará em espaço próprio/autónomo. 

1.3.2. Oficina de Línguas 

Em relação às línguas estrangeiras - Inglês e Francês ou Espanhol, propõe-se, utilizando a oferta               

complementar, a criação de um tempo semanal simultâneo, com a duração de 75 minutos, para a                

implementação de uma Oficina de Línguas dividindo-se, nesse tempo, os alunos. Neste espaço, os alunos               

trabalharão e desenvolverão as competências de produção/interação oral e produção/interação escrita           

alicerçando-se nas Aprendizagens Essenciais das disciplinas. Esta organização implica que as mesmas, no             

tempo destinado ao trabalho laboratorial, funcionem em regime quinzenal, estando metade da turma na              

oficina de Inglês e a outra metade na oficina de Francês/Espanhol. 
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2 – Semestralização 

2.1 – Semestralização do Calendário Escolar 

A presente proposta de Plano de Inovação prevê que o Agrupamento adote regras próprias relativas à                

avaliação formativa e sumativa dos alunos e, consequentemente, à organização do ano escolar, com vista               

ao equilíbrio não só dos períodos letivos, como também dos momentos de pausa/interrupção,             

salvaguardando o cumprimento do número de dias fixado no calendário nacional e a calendarização              

decretada para a realização da avaliação externa.  

Há que ter em conta que as mudanças a implementar não se deverão cingir a meras alterações de                  

calendário, mas centrar-se numa reorganização do tempo com vista a aprendizagens com mais qualidade e               

focalizadas no aluno; e na substituição de uma “cultura das notas”, assente no teste sumativo, por uma                 

“cultura da aprendizagem”, que valorize diferentes processos e instrumentos de recolha de informação e              

de avaliação. 

É com a finalidade primordial de valorizar a avaliação formativa que se pretende instituir um calendário                

com a divisão do ano letivo em dois semestres, com pausas intercalares a meio. Assim, os atuais três                  

momentos de avaliação sumativa, com fins classificatórios, darão lugar a dois – o primeiro a acontecer na                 

última semana de janeiro e o segundo no final do ano letivo. A meio de cada semestre ocorrerão os                   

momentos de avaliação formativa, com a publicitação das apreciações qualitativas e descritivas dos             

desempenhos dos alunos, às quais estes e os respetivos encarregados de educação terão acesso. No caso                

das disciplinas que decorrem num só semestre, prevê-se ainda um outro momento de reporte de               

informação (com caráter qualitativo) a ocorrer um mês antes do seu término. Estes são, assim, os grandes                 

princípios que nortearão a organização do ano letivo, com as devidas e necessárias adaptações às               

especificidades da educação pré-escolar e do 1º ciclo. 

A existência, no concelho, de um outro agrupamento com um calendário escolar organizado em semestres               

é um fator facilitador da organização dos transportes e do serviço de refeições escolares. 

 
Preparação e programação 

Reunião do Departamento da Educação Pré-escolar 
Reuniões das Equipas educativas 
Reuniões dos Conselhos de ano/curso 

Antes do início do ano letivo (setembro) 

Avaliação formativa 
(intermédia) 

Reunião do Departamento da Educação Pré-escolar 
Reuniões das Equipas educativas 
Reuniões dos Conselhos de turma  

Reporte de informação descritiva/qualitativa aos pais/EE  

Reuniões com os encarregados de educação 

3ª semana de novembro 
3 dias para a Educação Pré-Escolar e para o 1º ciclo; 
5 dias para os restantes ciclos. 

Avaliação Formativa 
Reporte de informação descritiva/qualitativa aos pais/EE 
Só aplicável às disciplinas semestrais 

Até ao último dia de aulas do mês de dezembro 

Avaliação de final de semestre 
Reunião do Departamento da Educação Pré-escolar 
Reuniões das Equipas educativas 
Reuniões dos Conselhos de turma 

Última semana de janeiro 
3 dias para a Educação Pré-Escolar; 
3 dias para os restantes ciclos. 

Avaliação formativa 
(intermédia) 

Reunião do Departamento da Educação Pré-escolar 
Reuniões das Equipas educativas 
Reuniões dos Conselhos de turma 
Reporte de informação descritiva/qualitativa aos pais/EE 
Reuniões com os encarregados de educação 

3ª/4ª semana de março 
3 dias para a Educação Pré-Escolar e para o 1º ciclo; 
5 dias para os restantes ciclos. 

Avaliação Formativa 
Reporte de informação descritiva/qualitativa aos pais/EE 
Só aplicável às disciplinas semestrais 

Final da 1ª semana de maio 

Avaliação Final 

Reunião do Departamento da Educação Pré-escolar 
Reuniões das Equipas educativas 
Reuniões dos Conselhos de turma 
Reuniões com os encarregados de educação 

Final do ano letivo 
(de acordo com o calendário definido a nível nacional) 
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2.2 – Semestralização de Disciplinas 

Desde o ano letivo 2013-2014, o Contrato de Autonomia tem permitido uma adaptação dos tempos letivos,                

das cargas curriculares das disciplinas e da gestão das aprendizagens ao longo dos ciclos ou anos de                 

escolaridade. Deste modo, as matrizes curriculares do Agrupamento têm contemplado a possibilidade de             

organizar os tempos das disciplinas numa matriz diferente da anual. A semestralidade, para além de ter                

tido um impacto positivo nos resultados dos alunos, constituiu uma mais-valia na organização do trabalho               

dos docentes e discentes, ao permitir a adoção de metodologias mais ativas em sala de aula, e a                  

diversificação de processos e instrumentos de avaliação. 

No seguimento da organização dos anos anteriores, pretende-se continuar a apostar na semestralização de              

algumas disciplinas, designadamente aquelas que, no regime anual, estão limitadas a um ou dois tempos               

semanais. No entanto, esta organização fará tanto mais sentido quanto maior for a adoção de               

metodologias ativas e dinâmicas de trabalho colaborativo, contínuo e sistemático, que podem ser             

facilitadas pelo facto da sua lecionação ocorrer três ou quatro vezes por semana. 
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3 – Matrizes Curriculares 

As mudanças introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 55/2018 implicaram a construção de novas matrizes             

curriculares, próprias e contextualizadas, cuja implementação ocorreu no ano letivo 2018-2019. Após dois             

anos de experimentação dessas novas matrizes, serão de manter, para o ano letivo 2020-2021, os seguintes                

pressupostos:  

- o cumprimento dos tempos de referência de cada área curricular, assim como os máximos totais               
semanais (que poderão ser ultrapassados apenas com recurso ao crédito da escola);  

- o estabelecimento dos 75 minutos como unidade base de tempo letivo para os horários do 2º, 3º                 
ciclos e secundário;  

- o reforço curricular nas disciplinas de Português e de Matemática nos 2º, 3º ciclos e secundário;  

- a implementação da disciplina “Cidadania e Desenvolvimento”, transversal no 1º ciclo e autónoma nos              
2º e 3º ciclos e ensino secundário. 

 

Com a presente proposta, pretende-se introduzir, no âmbito da gestão curricular, as seguintes inovações:  

1º ciclo 

- Gestão flexível de 40% da matriz curricular base, com a criação da Oficina “Se-Meio” (“Saber ser e                 
Estar no Meio e no Mundo”), agregando as componentes de Estudo do Meio, Educação Artística (Artes                
Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música), Apoio ao Estudo, Cidadania e Desenvolvimento            
e TIC. 

- Redistribuição dos tempos de Português e de Matemática, no 1º ano, com a atribuição de mais uma                 
hora à disciplina de Português, pela importância que a aprendizagem da leitura e da escrita assume no                 
início da escolaridade. 

 

Matriz curricular de referência (DL55/2018)  Proposta no projeto de inovação 

Componentes do currículo 
1º e 2º 

anos 
3º e 4º 
anos 

 1º 
ano 

2º 
ano 

3º e 4º 
anos 

Componentes do currículo 

Português 7 7  8 7 6 + 1↓  Português1 

Matemática 7 7  

 
10 

10 = 
 

5,5 + 1 +1 
 

 
Oficina SE-Meio 

(Saber Ser e Estar no Meio e no Mundo) 
 

Agrega as componentes de Estudo do 
Meio, Educação Artística, Apoio ao 

Estudo, Cidadania e TIC 

Estudo do Meio 3 3  

Educação Artística 
(Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, 

Dança e Música) 
3 3 

 

 

Educação Física 1 1  

Apoio ao Estudo 3 1  

Oferta complementar — —  

Inglês — 2  6 7 6 + 1↑ Matemática1 
Cidadania e Desenvolvimento 1 1  — 2 Inglês 

TIC — —  1 1 Educação Física 

Total 25 25  25 25 Total 

Educação Moral e Religiosa 2 1 1  1 1 EMR 2 

Atividades de Enriquecimento Curricular 5 5  5 5 Atividades de Enriquecimento Curricular 
1 As disciplinas de Português e de Matemática, contribuem com 1 hora para a Oficina SE-Meio. 
2 Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa. 
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2º ciclo - 5º ano 

- Gestão flexível de 31,5% da matriz curricular base, com a criação da Oficina DEscoL@B (Descobrir para                
Transformar em Conhecimento), agregando as componentes de História e Geografia de Portugal,            
Ciências Naturais, Apoio às Aprendizagens Essenciais, Cidadania e Desenvolvimento e TIC. 

 

Matriz curricular de referência 
(DL55/2018) 

 Proposta (5º ano) 

 
Componentes do 

currículo 

Total no 
ciclo 

(minutos) 

 5º Ano  6º Ano 

 Matriz 
Tempos 

(minutos) 

 
Componentes do 

currículo 
 Matriz 

Tempos 
(minutos) 

Componentes do currículo 

Português 

1050 

 200 
(75+75+50) 350 

Português  
200 

(75+75+50) 

525 

Português 

Inglês  150 (75+75) Inglês  150 (75+75) Inglês 

História e Geografia 
de Portugal 

 200 
(75+75+50) 

200 Matemática  150 (75+75) 
História e 

 Geografia de Portugal 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

 75 2  

225 

Educação Visual 2  25 1 Cidadania e Desenvolvimento 1 

Matemática 
700 

 75 2 Educação Tecnológica 2  
200 

(75+75+50) 350 
Matemática 

Ciências Naturais  75 Educação Musical  150 (75+75) Ciências Naturais 

Educação Visual 

650 

 150 (75+75) 150 Educação Física  75 1 

325 

Educação Visual1 

Educação Tecnológica  150 (75+75) 

  425 

História e 
 Geografia de 

Portugal 
75 1 Educação Tecnológica 1 

Educação Musical  50 
Cidadania e 

Desenvolvimento 
75 1 Educação Musical 1 

TIC  150 (75+75) Ciências Naturais 100 1 TIC 1 

Educação Física 300  
75 TIC 150 150 Educação Física Educação Moral e 

Religiosa 3 (45)  

Tempos a cumprir 
(máx.) 

1350 
(1395) 

 (45) (45) 
Educação Moral 

e Religiosa 2  (45) (45) Educação Moral e Religiosa 2 

Oferta Complementar —  1350 
 (1395) 

1350 (495) Total  
1350 

 (1395) 
1350 

(1395) 
Total 

Apoio ao Estudo 100 
 25 3 — Apoio ao Estudo  

62,5 5  Reforço Curricular 

 50 4  Reforço Curricular  

Complemento à 
Educação Artística 

(Robótica e 
Programação) 

100  100  
Complemento à 

Educação Artística 
(Robótica e Programação) 

 

 

1 Disciplina de organização semestral. 
2 Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa 

3 25 minutos do crédito para a Oficina DEcoL@B 
4 50  minutos do crédito - 25 para reforço da disciplina de Português + 25 minutos para reforço da disciplina de 

Matemática; 
 5       62, 5 minutos do crédito  - reforço das disciplinas de Português (25 minutos), de Matemática (25 minutos) e de 

CDD (12,5 minutos). 
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3º ciclo 

- Criação de uma nova componente - Oficina de Línguas - para trabalho das competências de               
produção/interação oral e produção/interação escrita, nos 7º e 8º anos. A criação desta Oficina              
implica a alocação de um tempo semanal, de 75 minutos, simultâneo à disciplina de Inglês e à                 
disciplina de Língua Estrangeira II (Francês ou Espanhol). 

- Criação da oficina Vis@rte, no 7º ano, que visa agregar as componentes curriculares da Educação               
Artística e Tecnológica: Educação Visual (a funcionar anualmente com um tempo semanal de 75              
minutos), as disciplinas de Complemento à Educação Artística e Tecnologias de Informação e             
Comunicação (a funcionar semestralmente com um tempo semanal de 75 minutos). 

 

Matriz curricular (DL55/2018)  Proposta  

Componentes do 
currículo 

Total no Ciclo 
(minutos) 

 Total no 
Ciclo 

(minutos) 

Matriz 
Componentes do currículo 

 7ºAno 8ºAno 9ºAno 

Português 600  625 75+75+75 75+75+50 75+75+50 Português 

Inglês 
750 

 
675 

75+37,5 1  75+37,5 1 75+37,51  Inglês 

Língua Estrangeira II  75+37,5 1 75+37,5 1 75+37,51  Língua Estrangeira II 

História 

725 

 

825 

75+50 2 75+50 2 75+50 2 História 2 

Geografia  75+50 2 75+50 75+50 2 Geografia 2 

Cid. e Desenvolvimento   252 252 252 Cid. e Desenvolvimento 2 

Matemática 600  625 75+75+75 75+75+50 75+75+50 Matemática 

Ciências Naturais 
850 

 
850 

75+50 2 75+75 2 75+75 2 Ciências Naturais 2 

Físico-Química  75+50 2 75+75 2 75+75 2 Físico-Química 2 

Educação Visual 

525 

 

450 

75 75 75 Educação Visual 

C. à Educação Artística  37,5 2 37,5 2 37,5 2 Oficina Vis@rte 2 

TIC  37,5 2 37,5 2 37,5 2 TIC 2 

Educação Física 450  450 75+75 75+75 75+75 Educação Física 

E. M. R. b) (≥ 45’/ano)  ( 45) (45)3 (45)3 (45)3 E. M R. b) 

Tempos a cumprir (máx.) 4500  4500 
1500 

(1545) 
1500 

(1545) 
1500 

(1545) 
Total 

Oferta complementar (crédito)   754 754 — Oficina de Línguas 

    12,55 62,56 2007 Reforço Curricular 

 
1 As línguas estrangeiras terão 75 minutos semanais + 75 minutos quinzenais; no 9º ano terão 75+75 minutos                 

semanais (haverá, neste ano, um reforço de 37,5 minutos). 

2 Disciplinas em regime semestral. 
3 Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa. 
4 75 minutos semanais para a Oficina de línguas, com recurso ao crédito da escola. 

5 12,5 minutos do crédito  - reforço da disciplina de CDD (12,5 minutos). 
6 62,5 minutos do crédito - reforço das disciplinas de Português (25 minutos), de Matemática (25 minutos), de CDD                  

(12,5 minutos). 
7 200 minutos do crédito - reforço das disciplinas de Português (25 minutos), de Matemática (25 minutos), de CDD                  

(12,5 minutos), Oficina Vis@rte (37,5), TIC (37,5). Assim, estas duas áreas passarão no 9º ano a ter 75 minutos                   
anuais, para compensar o défice da área das Expressões no 7º e 8º anos. Também as Línguas Estrangeiras terão, no                    
9º ano, um reforço de 37,5 minutos cada, para compensar o défice dos 7º e 8º anos. 
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VI. PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

No que concerne à promoção do sucesso escolar e educativo, dar-se-á continuidade às grandes linhas que                

constam do Plano Estratégico de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), elaborado para o biénio              

2016-2018, com as atualizações introduzidas para o biénio 2018-2020. Assim, manter-se-ão, em função das              

necessidades e recursos disponíveis, as seguintes prioridades: constituição de grupos de heterogeneidade            

mitigada; o reforço dos apoios no 1º ciclo; o reforço das disciplinas de Português e Matemática nalguns                 

anos de escolaridade; as extrações/coadjuvações em sala de aula; a observação/supervisão/reflexão da            

prática letiva entre pares; a atribuição de horas da componente não letiva para o trabalho colaborativo                

entre os docentes. 

Para que os processos de aprendizagem possam estar mais centrados nos alunos, considerando que estes               

aprendem melhor sendo construtores do seu próprio conhecimento, continuar-se-á a apostar na criação e              

manutenção de espaços dinâmicos e equipados com recursos tecnológicos (os chamados “Laboratórios de             

Aprendizagem”). Esta medida terá de ser complementada com a formação do pessoal docente (no âmbito               

dos cenários inovadores de aprendizagem) e a contratação de um técnico de informática para apoio               

especializado.  

No que toca às respostas mais específicas para fazer face às dificuldades e/ou necessidades dos alunos,                

continuar-se-á a implementar a abordagem multinível de acesso ao currículo, sendo definidas e             

permanentemente (re)avaliadas as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão aplicadas aos             

discentes. O Centro de Apoio à Aprendizagem deverá constituir-se como uma estrutura de apoio              

agregadora dos recursos humanos e materiais, subsidiária da ação desenvolvida na turma do aluno,              

convocando a intervenção de outros agentes educativos. Inserem-se, nesta estrutura, o apoio            

individualizado prestado pelos docentes de Educação Especial e pelos técnicos especializados, o apoio às              

aprendizagens, as tutorias/apoio tutorial, os gabinetes de explicações, a sala de estimulação sensorial e o               

gabinete de apoio ao aluno. 
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VII. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

Uma avaliação consistente serve-se de técnicas e instrumentos adequados à diversidade das            

aprendizagens. Assim, não podemos separar o planeamento e a realização das atividades letivas dos              

processos de avaliação que lhes são inerentes. A articulação entre a construção das aprendizagens e a da                 

avaliação só será possível se os processos formativos assumirem primazia sobre outras modalidades de              

avaliação. 

  
Valorização da Avaliação Formativa 

  

“A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da aprendizagem,               
tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em               
que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos             
de avaliação” (DL 55/2018, secção III, art.º 22º). 

A avaliação formativa visa promover a aprendizagem reflexiva, por parte do aluno e do professor,               
permitindo a adaptação do ensino aos saberes e às competências a trabalhar, privilegiando os processos               
desenvolvidos e os progressos alcançados. Os instrumentos e as técnicas de avaliação devem ser              
diversificados, procurando desenvolver no aluno as diferentes áreas de competências previstas no Perfil do              
Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Nos últimos três anos, o Agrupamento tem apostado na construção de ambientes digitais de              
aprendizagem, com prevalência da dimensão formativa. Também os critérios de avaliação do Agrupamento             
foram revistos, em junho de 2019, com a finalidade de dar um maior enfoque à avaliação formativa,                 
limitando o peso dos testes sumativos e valorizando, em contrapartida, outros instrumentos diversificados             
de avaliação, designadamente relatórios de atividades experimentais, relatórios de visitas de           
estudo/saídas de campo, exposições orais, trabalhos de pesquisa, trabalhos de grupo/individuais,           
portefólios, entre outros.  

De modo a alargar a dimensão desta modalidade de avaliação e os seus impactos no trabalho direto com os                   
alunos, as propostas de gestão flexível do currículo, explicitadas neste documento, serão desenvolvidas             
numa lógica de autorregulação das aprendizagens e de reflexão contínua sobre os progressos alcançados.              
Por sua vez, a reorganização do calendário escolar contribuirá não só para uma melhor gestão do tempo                 
disponível para o ajustamento de estratégias e processos avaliativos, como também para um maior              
envolvimento dos encarregados de educação que terão ao seu dispor, com mais frequência, informações              
qualitativas e descritivas do desempenho dos seus educandos. 

Em suma, ao privilegiar este tipo de avaliação, os processos são valorizados em detrimento dos resultados,                
os professores ajustam as suas metodologias às características individuais e às necessidades dos alunos e               
estes assumem um papel ativo, regulando as suas aprendizagens e construindo o seu saber. 
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VIII. DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO LETIVO 

Equipas pedagógicas e trabalho colaborativo 

O Agrupamento, na afetação dos seus recursos, tem procurado dar resposta a formatos organizativos              

potenciadores da melhoria das aprendizagens dos alunos. Assim, a distribuição do serviço docente tem              

dado prioridade à constituição de equipas pedagógicas, centradas na disciplina, para acompanhamento dos             

alunos de um mesmo ano de escolaridade que, dependendo das opções pedagógicas tomadas, podem ser               

organizados em grupos de heterogeneidade mitigada ou extraídos das turmas, para um apoio mais              

diferenciado. 

Para dar resposta às Oficinas agora projetadas, outras equipas de trabalho terão de ser criadas, numa lógica                 

de trabalho interdisciplinar. Estas equipas serão responsáveis pelo planeamento, gestão curricular,           

operacionalização e avaliação das oficinas, o que implicará necessariamente um trabalho colaborativo,            

contínuo e sistemático.  

Deste modo, a distribuição do serviço letivo deve ser estratégica e criar condições para podermos, por um                 

lado, continuar a flexibilizar grupos de alunos, indo ao encontro das suas necessidades; e, por outro,                

possibilitar, num futuro próximo, o cimentar de soluções flexíveis e inovadoras de trabalhar o currículo. 
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IX. PLANO DE FORMAÇÃO 

Para que as inovações propostas neste plano se operacionalizem, importa que os docentes sejam dotados               

de ferramentas nos domínios pedagógico, científico e organizacional. Assim, serão áreas prioritárias para             

formação: 

- Autonomia e flexibilidade curricular; 

- Avaliação das aprendizagens; 

- Processos de avaliação formativa e criação de instrumentos; 

- Ambientes/cenários educativos inovadores; 

- Metodologias de trabalho de projeto. 

 

Para a concretização do plano de formação contamos com a colaboração do Centro de Formação do                
Alentejo Litoral e com as embaixadoras da Direção Geral de Educação. 
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X. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

A monitorização/avaliação do plano de inovação será feita pela equipa de autoavaliação do agrupamento              

que, no final do primeiro semestre, recolherá indicadores referentes ao grau de satisfação dos alunos em                

relação aos processos de avaliação do Agrupamento e ao funcionamento das oficinas. 

No final do segundo semestre, a equipa de autoavaliação auscultará os pais, alunos, professores e               

funcionários, com base em indicadores referentes à reorganização do calendário escolar, à semestralização             

da avaliação sumativa e ao funcionamento das disciplinas semestrais. Após a conclusão de todos os               

processos avaliativos, também procederá à recolha dos resultados das disciplinas por ano de escolaridade e               

fará um estudo comparativo com os resultados dos últimos 3 anos. 

 

 

 

Acreditamos que o Plano de Inovação, aglutinador das nossas experiências, esperanças e ambições,             

mobilizará os seus atores, estimulando as competências, o pensamento crítico e a criatividade na gestão de                

projetos e resolução de problemas. Após a partilha, auscultação e congregação de contributos vários (dos               

alunos, professores, pais/encarregados de educação, instituições locais e câmara municipal), confiamos que            

é este o caminho coletivo que leva cada um de nós ao lugar certo. 

 

 

Santiago do Cacém, 19 de março de 2020 

 

O Diretor, 

Manuel Botelho Mourão 
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