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1. Introdução 
 
Anualmente, apresentamos o Plano Curricular de Desenvolvimento das Aprendizagens (PCDA). Trata-se 
do documento que corporiza todos os documentos curriculares emanados da tutela e os que estão em uso 
neste agrupamento. 
É sabido que o ano letivo 2021/2022 será, ainda, marcado por dois anos de pandemia COVID_19 que 
obrigaram a prolongados confinamentos e, por isso, a longos períodos de ensino a distância, o que criou 
défices nas aprendizagens de muitos alunos. 
Por isso, está em construção um Plano Integrado de Recuperação das Aprendizagens, Plano 21|23 Escola+, 
no respeito pela Resolução do Conselho de Ministros nº90/2021, para garantir que nenhum aluno é 
deixado para trás. 
Para além de conter todas as matrizes curriculares em uso no Agrupamento, este ano tem especial relevo 
a aprovação do Plano de Inovação, IR MAIS ALÉM, ao abrigo da Portaria nº 181/2019, de 11 de junho que 
assenta no reforço de uma dupla intencionalidade: por um lado, a disseminação e enraizamento de 
práticas de inovação e colaboração já consolidadas e, por outro, a necessidade de legitimar o 
comprometimento com todos os alunos, sem exceção, oferecendo um modelo educativo mais flexível e 
adaptado às características dos nossos alunos, norteado pela garantia das aprendizagens essenciais, pelas 
aprendizagens esperadas na Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania (ENEC) e pelo 
desenvolvimento das competências definidas no PASEO, com especial relevância para a necessidade de 
recuperação das aprendizagens devido ao contexto de pandemia. É o que é mesmo salientado pela tutela: 
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.2.1.roteiro-gestao-do-ciclo.pdf. 
Queremos, ainda, enfatizar a oferta educativa desta instituição que se mantém rica e diversa, o que se 
constitui como uma das suas principais maisvalias para todos os dez estabelecimentos deste 
agrupamento: a Escola Secundária de Gondomar, uma escola centenária, a Escola Básica de Jovim e Foz 
do Sousa, única escola do concelho de Gondomar com 1º, 2º e 3º ciclos, as Escolas Básicas de Atães, de 
Jancido, de Gens e do Outeiro e os Jardins de Infância de Trás da Serra, da Ribeira, de Gens, do Outeiro, de 
Jancido e de Atães. 
Para efeitos de planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem de cada componente do 
currículo, área disciplinar, disciplina ou UFCD são tidos em conta os principais documentos legislativos e 
curriculares em vigor: as Orientações Pedagógicas para a Educação Pré- Escolar, o Perfil dos Alunos do 
Século XXI, as Aprendizagens Essenciais, as Aprendizagens Essenciais e os perfis profissionais e 
referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações, o decreto lei nº 55/2018, de 6 de julho, o decreto lei 
nº 54/2018, de 6 de julho, o Projeto de Cidadania e Desenvolvimento do AEG1, valorizando, também, a 
educação e formação de adultos e a resolução do Conselho de Ministros nº 90/2021. 
Alguns dos eixos fundamentais presentes em todos os ciclos e níveis e orientadores das práticas: 

• Abertura do Agrupamento ao meio, seja às famílias, seja às empresas ou às diversas instituições 
que marcam presença no concelho de Gondomar; 

• Trabalho interdisciplinar, como garante de uma cada vez maior qualidade do sucesso que se exige 
para TODOS os que frequentam o AEG1, em qualquer uma das suas modalidades ou níveis; 

• Compromisso entre a Escola (cada uma das escolas do AEG1), os seus professores, os seus 
funcionários e as famílias e encarregados de educação na procura de um desenvolvimento 
sustentável; 

• Organização do ensino de modo a garantir a construção de conhecimento sólido potenciador da 
resolução de problemas e no desenvolvimento da capacidade de comunicação e criatividade; 

• Valorização de processos de avaliação para as aprendizagens. 
Para além das matrizes curriculares de cada nível de ensino, apresentamos, também, as medidas 
universais de promoção do sucesso ao dispor dos alunos, bem como as medidas seletivas e adicionais que 
poderão ser mobilizadas para a melhoria das aprendizagens. 
Assim, pretendemos, que todos os nossos alunos encontrem no AEG1 espaços onde, de forma integrada, 
inovadora e criativa, possam desenvolver as suas maiores apetências e talentos e crescer como cidadãos 
capazes de contribuir para a construção de uma sociedade centrada na Pessoa e na Dignidade Humana 
como valores inestimáveis.  

https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.2.1.roteiro-gestao-do-ciclo.pdf
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2. Medidas de Promoção do Sucesso Educativo 
 

2.1. Desporto Escolar 
 ESG EBJFS 

Ténis de mesa X X 

Ténis  X 

Voleibol X  

Atletismo X  

Badminton X X 

 
2.2. Estratégia de Escola de Educação para a Cidadania 

De acordo com documento próprio. 

2.3. Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 
 

2.3.1. Medidas Universais 
 

Práticas ou serviços disponibilizados com o objetivo de promover a aprendizagem e o sucesso de todos 
os alunos do AEG1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estas medidas desenvolvem-se em contexto de sala de aula e noutros ambientes educativos. São da 
responsabilidade do professor titular/ professor/ educador/ diretor de turma. 
Tendo em conta a avaliação muito positiva feita, continuaremos a apostar em dois tipos de coadjuvações: 
as de carácter científico-pedagógico e as de mediação comportamental. 
No 1º ciclo: 
Os professores do 3.º ano, nas duas horas em que os seus alunos têm Inglês, farãocoadjuvação na turma 
do 4.º ano da sua escola;  
Os professores do 4.º ano, nas duas horas em que os seus alunos têm Inglês, farão coadjuvação na turma 
do 3.º ano da sua escola;  

• Na EB de Gens, o professor do 4º ano fará coadjuvação na turma mista. 
Apoio ao Estudo no 1º ciclo - tempos organizados em simultâneo por escola. 
Preparação Para Exame (PPE) – reforço horário no ano terminal das disciplinas com exame nacional. 
Horas do DT –  2 horas da componente não letiva do diretor de turma, uma delas marcada em 
simultâneo com a turma. Exemplo de atividades: Elaboração da Newsletter; Desenvolvimento de Projetos 
e outros. 
Trabalho Colaborativo - tempos comuns atribuídos aos docentes do mesmo ano/disciplina para 
preparação delinear estratégias de aprendizagemem conjunto e outros materiais pedagógico-didáticos. 

Diferenciação 
pedagógica 

Acomodações 
curriculares 

Enriquecimento 
curriculares 

Promoção do 
comportamento pró 

social 

Intervenção com foco 
académico ou 

comportamental em 
pequenos grupos 
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Medidas a desenvolver noutros Espaços: sala de estudo, laboratórios, GApA, salas de aula, bibliotecas 
do AEG1 e da responsabilidade dos SPO e professores/educadores 
Oficinas de Estudo - Inscrição efetuada pelo aluno e/ou EE. 
Oficinas de escrita/leitura - organizar-se-ão trabalhos de desenvolvimento de competências de 
leitura/escrita, em horário contrário ao dos alunos. 
Oficinas multidisciplinares - disponibilização de um leque horário simultâneo de docentes de várias 
disciplinas em horário contrário ao dos alunos. 
Apoio Tutorial Específico 
Programa de Mentoria 
Ir +Além 
 

2.3.2. Medidas Seletivas e Adicionais 

Medidas seletivas 
 

 

 

 

 
 

 

Medidas adicionais 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

Adaptações 
curriculares não 

significativa 

Antecipação e reforço 
das aprendizagens 

Apoio Tutorial 
Percursos 

Curriculares 
diferenciados 

Adaptações 
curriculares 
significativas 

Plano Individual de 
transição 

Desenvol. de compet. 
de autonomia pessoal e 

social 

Desenvolvimento de 
estratégias de ensino 

estruturado 

Áreas de aprendizagens 
substitutivas 

Frequência do ano de 
escolaridade por 

disciplinas 

Apoio 
psicopedagógico 
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2.4. Critérios de Constituição de Grupos / Turmas do AEG1 

1. Na constituição de turmas, aplica-se o disposto no Despacho Normativo n.º 10- B/2018, de 6 de julho 
e demais legislação em vigor. 

2. A constituição de turmas é feita de acordo com critérios de natureza pedagógica, tendo em conta as 
propostas dos diretores de turma, coordenações de ciclo e de departamento (no caso da EPE e do 
1º ciclo), equipa multidisciplinar e conselho pedagógico, sendo a diretora responsável pela sua 
aplicação. 

3. A constituição dos grupos da EPE e das turmas de todos os ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário deve obedecer aos inalienáveis interesses da qualidade de ensino, observando-se a 
rentabilização de espaços e de equipamentos. 

4. Cada grupo da EPE será constituído, preferencialmente, por crianças dediferentes idades, 
procurando-se o equilíbrio entre os géneros. 

5. No caso do 1º ciclo, procurar-se-á, sempre que possível, a inexistência de turmas mistas. 
6. Os grupos / turmas manterão a sua constituição, salvo outra indicação, por parte do respetivo 

diretor de turma e/ou conselho de turma, no sentido de facilitar o desenho de um plano de 
recuperação de aprendizagens adaptado a cada grupo / turma com vista ao desenvolvimento das 
aprendizagens dos alunos. 

7. As mudanças de turma a pedido dos Encarregados de Educaçãoapenas serão consideradas quando 
devidamente fundamentadas, devendo estes casos serem analisados individualmente. 

8. Compete à Diretora apreciar e deferir as propostas de alteração referidas nos pontos 6 e 7. 
9. Nos anos iniciais de ciclo ou sempre que houver necessidade de não respeitar a continuidade do 

grupo / turma devem ser devidamente ponderados os seguintes critérios: 
a. Distribuição de alunos de forma equilibrada, atendendo também ao tipo de medidas 

previstas no RTP e a outras indicações da equipa multidisciplinar de apoio à educação 
inclusiva – EMAEI 

b. Distribuição equilibrada de alunos retidos pelas diferentes turmas, tendo em atenção o seu 
perfil; 

c. Número e idade dos alunos da turma. 
10. No 5º ano, transição do 1º para o 2º ciclo, é feito o balanço e análise das turmas que terminaram o 

4.º ano, em reunião preparatória onde participam os docentes que lecionaram o 4.º ano no 
agrupamento, o respetivo coordenador de diretores de turma, um elemento dos Serviços de 
Psicologia e Orientação, o coordenador de departamento do 1.º ciclo e, quando pertinente, outros 
elementos convocados para o efeito. 

11. No 7º ano, transição do 2º para o 3º ciclo, a distribuição dos alunos nas turmas deve respeitar a 
opção relativa à disciplina de Língua Estrangeira II, salvaguardando as condicionantes que 
decorrem da aplicação das disposições legais em vigor. 

12. No 10º ano, transição do 3º ciclo para o ensino secundário, a distribuição dos alunos nas turmas 
deve respeitar a escolha relativamente ao curso e/ou às disciplinas de opção, salvaguardando as 
condicionantes que decorrem da aplicação das disposições legais em vigor. 

13. No 12º ano, a distribuição dos alunos dos Cursos Científico-Humanísticos nas turmas atenderá, 
sempre que possível, às suas escolhas maioritárias das disciplinas de opção, salvaguardando as 
condicionantes que decorrem da aplicação das disposições legais em vigor, no que respeita uma 
gestão eficiente dos recursos humanos e das instalações, entre outros e do definido no ponto 6. 
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3. Oferta Educativa e Formativa 

 
3.1. Educação Pré-Escolar 

 
Enquadramento legal 

Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro 
Despacho n.º 5220/97, de 4 de abril 
Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto 
 

As orientações curriculares adotam princípios orientadores das aprendizagens a realizar pelas crianças, 
afastando-se de uma qualquer matriz prescritiva. Aos educadores caberá a reflexão sobre a prática e a 
procura das respostas mais adequadas às crianças com quem trabalham. 

Área de Conteúdo Carga Horária Semanal 

Formação Pessoal e Social 

25h 
(em monodocência) Expressões 

Educação Física 

Educação Artística 

Artes Visuais 

Jogo Dramático / Teatro 

Música 

Dança 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

Matemática 

Conhecimento do Mundo 

Nota: nestes anos serão trabalhados preferencialmente o projeto “Vamos Salvar o Planeta” e, ainda, Partilhar+Saber-
AcreditarGo.Otimizaremos, ainda, o projeto Expressões em parceria com a Câmara Municipal de Gondomar. 
 
 
 

3.2. Ensino Básico - 1.º Ciclo 
Com base na análise efetuada em reunião de Conselho Pedagógico, partindo das avaliações e reflexões 
efetuadas em reunião de Departamento, e identificada a necessidade de melhoria de qualidade do sucesso, 
propomos a par do desenvolvimento do currículo alguns projetos capazes de fomentar a criatividade e o 
desenvolvimento de competências transversais a trabalhar nestes anos letivos. 
 

3.2.1. 1.º Ano 
 
Enquadramento legal 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 
Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto; 
Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto; 
Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho. 
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Componentes do Currículo Carga horária semanal (horas) 

Português / PLNM 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

TIC 
b) 

7 

Matemática 7 

Estudo do Meio a) 3 

AnimArte c) 8* 

Total Semanal 25 

Atividades de Enriquecimento Curricular d) 5 

Educação Moral e Religiosa e) 1 

a) Nesta disciplina, continuará o trabalho em articulação com o Labi9. 
b) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo. 
c) Disciplina que engloba as componentes de Apoio ao Estudo, de Oferta Complementar Iniciação à Robótica e 

Programação), de Educação Artística e de Educação Física (será trabalhada de forma intencional também num 
dos intervalos diários, manhã ou tarde). 

d) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de 
Enriquecimento Curricular, de frequência facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas, com 
natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural. 

e) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
 
 

3.2.2. 2.º Ano 
 
Enquadramento legal 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 
Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto 
Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto 

Componentes de Currículo Carga horária semanal(horas) 

Português / PLNM 7 

Cidadania e Desenvolvimento 
TIC d) 

Matemática 7 

Estudo do Meio 3 

Educação Artística * 

Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e 
Música 3 

Educação Física 2 

Apoio ao Estudo a) 1 

Oferta Complementar -Ciências Experimentais 1 

Total Semanal 25  

Educação Moral e Religiosa b) 1  

Atividades de Enriquecimento Curricular c) 5  

a) Constitui um suporte às aprendizagens assente numa metodologia de integração de vários componentes do 
currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de informação.  
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b) Disciplina de inscrição facultativa. Todavia, uma vez realizada a inscrição, a respetiva frequência é 
obrigatória. É lecionada, preferencialmente, no início ou no final das atividades letivas. 

c) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de 
Enriquecimento Curricular, de frequência facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas, com 
natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural. 

d) Áreas de interação curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo. 
* Intervalos: Num dos intervalos diários, manhã ou tarde, serão trabalhados de forma intencional a Educação Artística 
(Teatro, Música, Dança) e Educação Física.  
Projetos: Ir +Além: Ler Melhor, 10 minutos de Leitura, Eco-Escolas, Vamos Salvar o Planeta, blog do 1º ciclo. 
 
 

3.2.3. 3.º Ano e 4.º Ano 
 

Enquadramento legal 
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 
Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto 
Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto 

Componentes de Currículo 
(Áreas Disciplinares) 

3.º e 4.º ano 
(60 minutos) 

Português / PLNM 7 

Cidadania e Desenvolvimento 
TIC d) 

Matemática 7 

Estudo do Meio 3 

Educação Artística * 

Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e 
Música 3 

Educação Física 2 

Apoio ao Estudo a) 1 

Inglês 2 

Total Semanal 25  

Educação Moral e Religiosa b) 1  

Atividades de Enriquecimento Curricular c) 5  

a) Constitui um suporte às aprendizagens assente numa metodologia de integração de vários componentes do 
currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de informação.  

b) Disciplina de inscrição facultativa. Todavia, uma vez realizada a inscrição, a respetiva frequência é obrigatória. É 
lecionada, preferencialmente, no início ou no final das atividades letivas. 

c) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de 
Enriquecimento Curricular, de frequência facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas, com 
natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural. 

d) Áreas de interação curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo. 
* Intervalos: Num dos intervalos diários, manhã ou tarde, serão trabalhados de forma intencional a Educação Artística 
(Teatro, Música, Dança) e Educação Física. 
Projetos: Ir +Além: 10afios, Concurso Nacional de Leitura, Blog do 1º ciclo, 10 minutos Leitura, Eco-Escolas, Vamos 
Salvar o Planeta. 
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3.3. Ensino Básico - 2.º Ciclo 
 

3.3.1. 5.º Ano 
 

Enquadramento legal 
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 
Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto; 
Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho. 
 

Componentes de Currículo 
(Áreas Disciplinares) 

Carga Horária Semanal 
Tempos de 50 minutos 

Línguas e Estudos Sociais 600 minutos (12 tempos) 

Português / PLNM 200 minutos (4 tempos) 

Inglês 150 minutos (3 tempos) 

História e Geografia de Portugal 150 minutos (3 tempos) 

Cidadão + Digital 100 minutos (2 tempos) 

Matemática e Ciências 300 minutos (6 tempos) 

Matemática 200 minutos (4 tempos) 

Ciências Naturais 100 minutos (2 tempos) 

Educação Artística e Tecnológica 350 minutos (7 tempos) 

Educação Visual e Tecnológica 200 minutos (4 tempos) 

Educação Musical a) 2t (100 minutos) 
1t (50 minutos) 

Educação Física a) 2t (100 minutos)  

Total semanal 1350 minutos (27 tempos) 

Educação Moral e Religiosa c) 50 minutos (1 tempo) 

Oficina Ir +Além b) 100 minutos (2 tempos) 

a) Disciplinas que desenvolvem, no 5º ano, um trabalho de projeto comum “Expressão Corporal”, em simultâneo, 
durante um tempo semanal.  

b) Oficina Ir+Além: no âmbito desta oficina, serão trabalhados projetos com vista ao desenvolvimento de 
competências STEAM. Os alunos podem inscrever-se no Labi9 e/ou na orquestra Músicos d’Ouro. 

c) Disciplina de inscrição facultativa. Todavia, uma vez realizada a inscrição, a respetiva frequência é obrigatória. É 
lecionada, preferencialmente, no início ou no final das atividades letivas. 
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3.3.2. 6.º Ano 
 
Enquadramento legal 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 
Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto. 
 

Componentes de Currículo 
(Áreas Disciplinares) 

Carga Horária Semanal 
Tempos de 50 minutos 

Línguas e Estudos Sociais 550 minutos (11 tempos) 

Português / PLNM 250 minutos (5 tempos) * 

Inglês 150 minutos (3 tempos) 

História e Geografia de Portugal 100 minutos (2 tempos) 

Cidadania e Desenvolvimento d) 50 minutos (1 tempo) 

Matemática e Ciências 350 minutos (7 tempos) 

Matemática 250 minutos (5 tempos) * 

Ciências Naturais 100 minutos (2 tempos) 

Educação Artística e Tecnológica 300 minutos (6 tempos) 

Educação Visual 100 minutos (2 tempos) 

Educação Tecnológica 50 minutos (1 tempo) 

Educação Musical 100 minutos (2 tempos) 

TIC c) 50 minutos (1 tempo) 

Educação Física c) 150 minutos (3 tempos) 

Total semanal 1350 minutos (27 tempos) 

Educação Moral e Religiosa a) 50 minutos (1 tempo) 

Apoio ao Estudo b) 100 minutos (2 tempos) 

a) Disciplina de inscrição facultativa. Todavia, uma vez realizada a inscrição, a respetiva frequência é obrigatória. É 
lecionada, preferencialmente, no início ou no final das atividades letivas. 

b) Organização de grupos em lógica oficinal e de frequência facultativa. 
c) Disciplinas de organização semestral. 
d) Preferencialmente atribuído ao Diretor de Turma. 
* Serão atribuídas coadjuvações nas disciplinas de Português e de Matemática, sempre que possível. 
Projetos: Ir + Além: 10afios, Concurso Nacional de Leitura, Equipa Multidisciplinar - AcreditarGo, Experimenta Tu - 
AcreditarGo. 
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3.4. Ensino Básico - 3.º Ciclo 
 

3.4.1. 7.º Ano 
 
Enquadramento legal 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 
Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto; 
Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho. 

Componentes de Currículo 
(Áreas Disciplinares) 

Carga Horária Semanal 
Tempos de 50 minutos 

Português / PLNM 200 minutos (4 tempos) 

Línguas Estrangeiras 250 minutos (5 tempos) 

Inglês 100 minutos (2 tempos) 

LE II 150 minutos (3 tempos) 

Ciências Sociais e Humanas a) 
Cidadão, no Tempo e no Espaço 250 minutos (5 tempos) 

Matemática 200 minutos (4 tempos) 

Ciências Físico-Naturais b) 
Oficina das Ciências Físico Naturais 300 minutos (6 tempos) 

Educação Artística e Tecnológica 150 minutos (3 tempos) 

TIC 150 minutos (3 tempos) 

Educação Física 150 minutos (3 tempos) 

Total Semanal 1500 minutos (30 tempos) 

Educação Moral e Religiosa c) 50 minutos (1 tempo) 

a) 1 tempo semanal funciona em par pedagógico. 

O restante número de tempos é igualmente distribuído pelos GR 400 e 420. 

Em função da avaliação realizada após o 1.º ano de implementação, decidir-se-á a sua continuação nos 8.º e 9.º 

anos. 

b) Há lugar a desdobramento quando a turma tem 20 ou mais alunos.  

c) Disciplina de inscrição facultativa. Todavia, uma vez realizada a inscrição, a respetiva frequência é obrigatória. É 

lecionada, preferencialmente, no início ou no final das atividades letivas. 
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3.4.2. 8.º e 9. Anos 
 

Enquadramento Legal 
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 
Portaria n.º 223-A/2018 
 

Componentes de Currículo 
(Áreas Disciplinares) 

Carga Horária Semanal 
Tempos de 50 minutos 

8.º Ano 9.º Ano 

Português/ PLNM 200 min (4t) 200 min (4t) f) 

Línguas Estrangeiras 250 min (5 t) 250 min (5t) 

Língua Estrangeira I –Inglês 100 min (2t) 150 min (3t) 

Língua Estrangeira II - Francês/Espanhol 150 min (3t) 100 min (2t) 

Ciências Sociais e Humanas 250 min (5t) 250 min (5t) 

História 100 min (2t) 100 min (2t) 

Geografia 100 min (2t) 100 min (2t) 

Cidadania e Desenvolvimento  50 min (1t) 50 min (1t) 

Matemática  200 min (4t) a) 200 min (4t) f) 

Ciências Físico-Naturais 300 min (6t) 300 min (6t) 

Ciências Naturais 150 min (3t) b) 150 min (3t)b) 

Físico-Química 150 min (3t)b) 150 min (3t)b) 

Educação Artística e Tecnológica 150 min (3t) 150 (3t) 

Educação Visual 100 min (2t) 1t 
(1t) c) 

Tecnologias da Informação e Comunicação - 1t 

Complemento à Educação Artística d) 50 min (1t) - 

Educação Física 150 min (3t) 150 min (3t) 

Total semanal 1500 min (30t) 1500 min (30t) 

Educação Moral e Religiosa e) 50 min (1t) 50 min (1t) 

a) Num tempo semanal funciona o “Espaço+”.  

b) Há lugar a desdobramento quando a turma tem 20 ou mais alunos.  

c) Este tempo funciona em par pedagógico. 

d) Tanto na ESG como na EBJFS funcionará Teatro no 8.º ano.  

e) Disciplina de inscrição facultativa. Todavia, uma vez realizada a inscrição, a respetiva frequência é obrigatória. É 

lecionada, preferencialmente, no início ou no final das atividades letivas. 

f) Matemática e Português funcionam em desdobramento num dos tempos semanais. 

Projetos: Ir+Além: Espaço +, Concurso Nacional de Leitura, Equipa Multidisciplinar -AcreditarGo, Experimenta Tu -

AcreditarGo, Atelier de Artes Visuais, LabIDPro. 
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3.5. Ensino Secundário 
 

3.5.1. Cursos Científico-Humanísticos (10.º, 11.º e 12.º Anos) 
 
Enquadramento Legal 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 
Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto. 
 

Matriz do Ensino Secundário – Curso de Ciências e Tecnologias 

Componentes de Formação  
Carga horária semanal 
Tempos de 50 minutos 

10º ano 11º ano 12ºano 
Geral  

Ci
da

da
ni

a 
e 

de
se

nv
ol

vi
m

en
to

 d
) 

   

Português /PLNM 200 200 200 f) 
4 4 4 

Inglês 150 150  
3 3  

Filosofia 150 150  
3 3  

Ed. Física 150 150 150 
3 3 3 

Específica    

Matemática i) 250 e) 250 e) 300 g) 
5 5 6 

Física e Química A a) i) 350 350  
 7 7  

300 300  

Geometria Descritiva A b) 6 6  
   

Biologia/Química/Física/Geologia/Aplicações 
Informáticas B/Inglês/Psicologia B 

  150 + 150 
  3 + 3 

Oficina Ir + Além 20 e) 20 e) 50f) +35g) 

Educação Moral e Religiosa c) 1 1 1 

Total Semanal 1620/1575 1620/1575 1035 

a) Há lugar a desdobramento quando a turma tem 21 ou mais alunos.  

b) Há lugar a desdobramento quando a turma tem 24 ou mais alunos. 

c) Disciplina de inscrição facultativa. Todavia, uma vez realizada a inscrição, a respetiva frequência é obrigatória. 

É lecionada, preferencialmente, no início ou no final das atividades letivas. 

d) Componente desenvolvida no âmbito do artigo n.º 10 da Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto. 

e) Resulta da diferença entre a carga horária distribuída pelas disciplinas e o “tempo total a cumprir” previsto 

nas matrizes curriculares. Este tempo letivo é de frequência obrigatória para os alunos no período compreendido 

entre 20 de setembro e o final do primeiro período. 

f) Resulta da diferença entre a carga horária distribuída pelas disciplinas e o “tempo total a cumprir” previsto 

nas matrizes curriculares. Este tempo letivo é de frequência obrigatória para os alunos durante todo o ano letivo. 

Destina-se a preparação para exame. 

g) Resulta da diferença entre a carga horária distribuída pelas disciplinas e o “tempo total a cumprir” previsto 

nas matrizes curriculares. Este tempo letivo é de frequência obrigatória para os alunos no período compreendido 

entre 20 de setembro e a interrupção do Carnaval. Destina-se a preparação para exame. 

h) Para cada uma das disciplinas terminais de 11.º ano serão criados grupos de apoio para recuperação de 

aprendizagens, no 1.º período, e preparação para exame no 2.º e 3.º períodos.  

i) Ciência em movimento - Domínio de articulação curricular a desenvolver no 10º ano; 

h) Biologia e Geologia a) 
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Matriz Ensino Secundário – Curso de Ciências Socioeconómicas 

Componentes de Formação  
Carga horária semanal 
Tempos de 50 minutos 

10º ano 11º ano 12ºano 
Geral  

Ci
da

da
ni

a 
e 

de
se

nv
ol

vi
m

en
to

 d
) 

   

Português /PLNM 200 200 200 d) 
4 4 4 

Inglês 150 150  
3 3  

Filosofia 150 150  
3 3  

Ed. Física 150 150 150 
3 3 3 

Específica    

Matemática A 250 c) 250 c) 300 e) 
5 5  

Economia A  300 300  

6 6  

 300 300  
6 6  

Economia C/Geografia C/Sociologia/Aplicações 
Informáticas B/Direito/LE I/II/III/Psicologia B 

  150 + 150 
  3 + 3 

Oficina Ir + Além 30c) 30c) 50d)+35 e) 

Educação Moral e Religiosa c) 1 1 1 

Total Semanal 1530 1530 1035 

a) Disciplina de inscrição facultativa. Todavia, uma vez realizada a inscrição, a respetiva frequência é 

obrigatória. É lecionada, preferencialmente, no início ou no final das atividades letivas. 

b) Componente desenvolvida no âmbito do artigo n.º 10 da Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto. 

c) Resulta da diferença entre a carga horária distribuída pelas disciplinas e o “tempo total a cumprir” previsto 

nas matrizes curriculares. Este tempo letivo é de frequência obrigatória para os alunos no período 

compreendido entre 20 de setembro e o final do primeiro período. 

d) Resulta da diferença entre a carga horária distribuída pelas disciplinas e o “tempo total a cumprir” previsto 

nas matrizes curriculares. Este tempo letivo é de frequência obrigatória para os alunos durante todo o ano 

letivo. Destina-se a preparação para exame. 

e) Resulta da diferença entre a carga horária distribuída pelas disciplinas e o “tempo total a cumprir” previsto 

nas matrizes curriculares. Este tempo letivo é de frequência obrigatória para os alunos no período 

compreendido entre 20 de setembro e a interrupção do Carnaval. Destina-se a preparação para exame. 

f) Para cada uma das disciplinas terminais de 11.º ano serão criados grupos de apoio para recuperação de 

aprendizagens, no 1.º período, e preparação para exame no 2.º e 3.º períodos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografia A 
f) 
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Matriz Ensino Secundário – Curso de Línguas e Humanidades 

Componentes de Formação  
Carga horária semanal 
Tempos de 50 minutos 

10º ano 11º ano 12ºano 
Geral  

Ci
da

da
ni

a 
e 

de
se

nv
ol

vi
m

en
to

 d
) 

   

Português /PLNM 200 200 200 e) 
4 4 4 

Inglês 150 150  
3 3  

Filosofia a) 150 150  
3 3  

Ed. Física 150 150 150 
3 3 3 

Específica    

História Aa) 250 d) 250 d) 300 f) 
5 5 6 

Geografia A  300 300  
MACS  6 6  
Alemão/ 300 300  
Lit. Portuguesa/ 6 6  
Francês    
Espanhol    

Inglês/Psicologia B/Sociologia/Geografia C   150 + 150 
  3 + 3 

Oficina Ir + Além 50 d) 50 d) 50e)+35 f) 

Educação Moral e Religiosa b) 1 1 1 

Total Semanal 1530 1530 1035 

a) Abrir caminhos – Domínio de articulação curricular a desenvolver no 10º ano; 
b) Disciplina de inscrição facultativa. Todavia, uma vez realizada a inscrição, a respetiva frequência é 

obrigatória. É lecionada, preferencialmente, no início ou no final das atividades letivas. 
c) Componente desenvolvida no âmbito do artigo n.º 10 da Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto. 
d) Resulta da diferença entre a carga horária distribuída pelas disciplinas e o “tempo total a cumprir” previsto 

nas matrizes curriculares. Este tempo letivo é de frequência obrigatória para os alunos durante todo o ano 
letivo. 

e) Resulta da diferença entre a carga horária distribuída pelas disciplinas e o “tempo total a cumprir” previsto 
nas matrizes curriculares. Este tempo letivo é de frequência obrigatória para os alunos durante todo o ano 
letivo. Destina-se a preparação para exame. 

f) Resulta da diferença entre a carga horária distribuída pelas disciplinas e o “tempo total a cumprir” previsto 
nas matrizes curriculares. Este tempo letivo é de frequência obrigatória para os alunos no período 
compreendido entre 20 de setembro e a interrupção do carnaval. Destina-se a preparação para exame. 

g) Para cada uma das disciplinas terminais de 11.º ano serão criados grupos de apoio para recuperação de 
aprendizagens, no 1.º período, e preparação para exame no 2.º e 3.º períodos.  
 

 

 

 

 

 

 

g) 
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3.5.2. Ensino Profissional 
 

3.5.2.1. 1.º, 2.º e 3.º Anos 
 

Enquadramento Legal 
Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto; 
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 
Portaria n.º 165-A/2015, de 3 de junho. 

 
 

Comum a Todos os Cursos 

Componente Disciplina Horas / Tempos 
1º ano 2º ano 3ºano 

Sociocultural 

Português 
(320h) /384t 

100h/120t 
4t/semana 

100h/120t 
4t/semana 

120h/144t 
5t/semana 

LE I/II/III 
(220h) /264t 

90h/108t 
4t/semana 

67h/81t 
3t/semana 

63h/76t 
3t/semana 

A.I. 
(220h) /264t 

90h/108t 
4t/semana 

67h/81t 
3t/semana 

63h/76t 
3t/semana 

TIC 
(100h) /120t 

40h/48t 
2t/semana 

40h/48t 
2t/semana 

20h/24t 
1t/semana 

Ed. Fís. 
(140h)/168t 

47h/57t 
2t/semana 

47h/57t 
2t/semana 

46h/56t 
2t/semana 

EMR a) 
27h/32t 

1t/semana 
27h/32t 

1t/semana 
27h/32t 

1t/semana 
a) Disciplina de inscrição facultativa. Todavia, uma vez realizada a inscrição, a respetiva frequência é 

obrigatória.  
É lecionada, preferencialmente, no início ou no final das atividades letivas. 

b) ProESG – Domínio de articulação curricular a desenvolver por disciplinas a indicar 
Nota: A componente de Cidadania e Desenvolvimento é desenvolvida nos 3 anos com o contributo de todas as 
disciplinas e componentes de formação. 

 

Curso:Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

Componente Disciplina Horas / Tempos 
1º ano 2º ano 3ºano 

Científica 

500h 

Matemática 
(300h) 

100h/120t 
4t/semana 

110h/132t 
5t/semana 

90h/108t 
4t/semana 

Física e Química 
(200h) 

76h/92t 
3t/semana 

63h/76t 
3t/semana 

61h/74t 
3t/semana 

Técnica 

1100h 

Sistemas Operativos (124h) ---- 
62h/75t 

3t/semana 
62h/75t 

3t/semana 

Arq. De Comp. (132h) 
87h/105t 

4t/semana 
45h/54t 

2t/semana 
---- 

Redes de Com. (232h) 
67h/81t 

3t/semana 
80h/96t 

3t/semana 
85h/102t 

4t/semana 

Prog. e Sist. de Inf. (612h)  
204h/245t 
8t/semana 

204h/245t 
8t/semana 

204h/245t 
8t/semana 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 
 (750h) 

250h 250h 250h 
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 Curso: Técnico/a de Frio e Climatização 

Componente Disciplina Horas / Tempos 
1º ano 2º ano 3ºano 

Científica 

500h 

Matemática 
(300h) 

100h/120t 
4t/semana 

110h/132t 
5t/semana 

90h/108t 
4t/semana 

Física e Química 
(200h) 

76h/92t 
3t/semana 

63h/76t 
3t/semana 

61h/74t 
3t/semana 

Técnica 

1100h 

Técnologias e Processos 
(450h) 

150h/180t 
6t/semana 

150h/180t 
6t/semana 

150h/180t 
6t/semana 

Organização Industrial 
(100h) 

50h/60t 
2t / semana 

50h/60t 
2t / semana 

---- 

Desenho Técnico 
(250h) 

80h/96t 
3t/semana 

85h/102 
4t/semana 

85h/102t 
4t/semana 

Práticas Oficinais 
(300h) 

100h/120t 
4t/semana 

100h/120t 
4t/semana 

100h/120t 
4t/semana 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT)  
(750h) 

250h 250h 250h 

 
Curso: Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 

Componente Disciplina Horas / Tempos 
1º ano 2º ano 3ºano 

Científica 

500h 

Matemática 
(300h) 

100h/120t 
4t/semana 

110h/132t 
5t/semana 

90h/108t 
4t/semana 

Física e Química 
(200h) 

76h/92t 
3t/semana 

63h/76t 
3t/semana 

61h/74t 
3t/semana 

Técnica 

1100h 

Eletrónica 
 (400h) 

125h/150t 
5t/semana 

125h/150t 
5t/semana 

150h/180t 
6t/semana 

Computadores 
(200h) 

75h/90t 
3t/semana 

75h/90t 
3t/semana 

50h/60t 
2t/semana 

Robótica 
(150h) 

50h/60t 
2t/semana 

50h/60t 
2t/semana 

50h/60t 
2t/semana 

Automação 
(450h) 

100h/120t 
4t/semana 

175h/210t 
7t/semana 

175h/210t 
7t/semana 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT)  
(750h) 

250h 250h 250h 

 
Curso: Técnico/a em Animação de Turismo 

Componente Disciplina Horas / Tempos 
1º ano 2º ano 3ºano 

Científica 

500h 

Matemática 
(100h) 

--- 
32h/39t 

1t/semana 
30h/36t 

1t/semana 
Geografia 

(200h) 
--- 

75h/90t 
3t/semana 

59h/71t 
3t/semana 

Hist. Cultura e das Artes 
(200h) 

--- 
72h/87t 

3t/semana 
53h/64t 

2t/semana 

Técnica 

1100h 

Turismo 
 (175h) 

--- 
50h/60t 

2t/semana 
75h/90t 

3t/semana 
Empreendedorismo 

(200h) 
--- 

50h/60t 
2t/semana 

75h/90t 
3t/semana 

Animação Turística (625h) --- 
225h/270t 
9t/semana 

250h/300t 
10t/semana 

Comunicar em Francês (50h) --- --- --- 

Comunicar em Inglês (50h) --- 
50h/60t 

2t/semana 
--- 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 
 (750h) 

--- 250h 250h 
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Curso: Técnico/a Auxiliar de Farmácia 

Componente Disciplina Horas / Tempos 
1º ano 2º ano 3ºano 

Científica 

500h 

Matemática 
(150h) 

36h/44t 
2t/semana 

57h/69t 
3t/semana 

57h/69t 
3t/semana 

Física e Química  
(200h) 

76h/91t 
3t/semana 

63h/76t 
3t/semana 

61h/73t 
3t/semana 

Biologia e Geologia (150h) 54h/65t 
2t/semana 

42h/51t 
2t/semana 

54h/65t 
2t/semana 

Técnica 

1125h 

Saúde em Farmácia (325h) 
75h/90t 

3t/semana 
125h/150t 
5t/semana 

125h/150t 
5t/semana 

Comunicar em Inglês (50h) --- 
50h/60t 

2t/semana 
-- 

Gestão da Qualidade. e em 
Proc. Farma. (575h) 

200h/240t 
8t/semana 

175h/210t 
7t/semana 

200h/240t 
8t/semana 

Técnico de Farmácia 
(175h) 

75h/90t 
3t/semana 

50h/60t 
2t/semana 

50h/60t 
2t/semana 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 
(750h) 

250h 250h 250h 

Nota: Existem UFCDs que estão associadas a diversas disciplinas técnicas, mas são contabilizadas nas horas da 
Formação em Contexto de Trabalho (conforme a legislação permite). Por esta razão, o total da componente “Formação 
Técnica” é de 1125 horas e o total da componente “Formação em Contexto de Trabalho” é de 750 horas, conforme 
legislação em vigor. 

Curso: Técnico/a Administrativo 

Componente Disciplina Horas / Tempos 
1º ano 2º ano 3ºano 

Científica 
500h 

Matemática  
(100h) 

40h/48t 
2t/semana 

40h/48t 
2t/semana 

20h/24t 
1t/semana 

Economia 
(200h) 

75h/90t 
3t/semana 

72h/86t 
3t/semana 

53h/64t 
2t/semana 

Psicologia e Sociologia 
(200h) 

75h/90t 
3t/semana 

72h/86t 
3t/semana 

53h/64t 
2t/semana 

Técnica 

1125h 

Secret. e Gest.Docum. 
(550h) 

175h/210t 
7t/semana 

175h/210t 
7t/semana 

200h/240t 
7t/semana 

Técn. Apoio à Gestão 
(175h) 

50h/60t 
2t/semana 

50h/60t 
2t/semana 

75h/90t 
3t/semana 

Contabilidade Geral 
(175h) 

50h/60t 
2t/semana 

75h/90t 
3t/semana 

50h/60t 
2t/semana 

Dir. das Organizações 
(225h) 

75h/90t 
3t/semana 

75h/90t 
3t/semana 

75h/90t 
3t/semana 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT)  
(750h) 

250h 250h 250h 

Nota: Existem UFCDs que estão associadas a diversas disciplinas técnicas, mas são contabilizadas nas horas da 
Formação em Contexto de Trabalho (conforme a legislação permite). Por esta razão, o total da componente “Formação 
Técnica” é de 1125 horas e o total da componente “Formação em Contexto de Trabalho” é de 750 horas, conforme 
legislação em vigor. 
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3.5.3. Ensino Recorrente 
 
Enquadramento Legal 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho; 
Portaria n.º 242/2012, de 10 de agosto 

 
Componente de Formação Disciplina Horas / Tempos 

10º ano 11º ano 12ºano 

Formação Geral 

Todos os cursos 

Português 3 3 3 

Língua Estrangeira I, II, III b) 2 2  

Filosofia 3 3  

 
Componente de Formação Disciplina Horas / Tempos 

10º ano 11º ano 12ºano 

Formação Específica 

 

Curso de Ciências e 
Tecnologias 

Matemática A 4 4 6 

Biologia e Geologia (c) 4 4  

Física e Química A (c) 4 4  

Geometria Descritiva A (c) 4 4  

Biologia (d)   3 

Física (d)   3 

Geologia (d)   3 

Química (d)   3 

 

Componente de Formação Disciplina Horas / Tempos 
10º ano 11º ano 12ºano 

Formação Específica 

Curso de Línguas e 
Humanidades 

História A 4 4 6 

Geografia A (c) 3 3  

Língua EstrangeiraI, II ou III (c) 4 4  
a) Carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos. 
b) O aluno escolhe uma língua estrangeira, tomando em conta as disponibilidades da escola. 
c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
d) O aluno escolhe uma disciplina anual. 
e) O aluno pode escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral ou na componente de 

formação específica no 10.º e 11.º anos. 
Nota:Os alunos que frequentam em regime não presencial têm direito a apoio nas disciplinas em que se inscrevem. 
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3.5.4. Educação e Formação de Adultos 
 

3.5.4.1. Secundário 
 

EFA - Técnico Auxiliar de Saúde 
(TAS) 

Componente 
de Formação 1º ano 2º ano 3ºano 

Cidadania e Profissionalidade 

Base 

50h/60t 
4t semana 

100h/120t 4t 
semana  

Sociedade, Tecnologia e Ciência 50h/60t 
4t semana 

100h/120t 4t 
semana  

Cultura, Língua e Comunicação 50h/60t 
4t semana 

100h/120t 4t 
semana  

Língua Estrangeira –Inglês 25h/30t 
2t semana 

75h/90t  
3t semana  

Portefólio Reflexivo de 
Aprendizagem  13h/16t 

1t semana 
25h/30t  

1t semana 
48h/58t 

1t semana 

Formação Tecnológica Tecnológica 140h/187t 
10t semana 

395h/527t 
13t semana 

642h/771t 
24t semana 

Prática em Contexto Real de 
Trabalho    210h 

35h semana 

Total do Curso: 2020h Total anual 328h 795h 48h+642h+210h 

 

3.5.4.2. Centro Qualifica 
 
Enquadramento legal 

Portaria n.º 232/2016 de 29 de agosto 
 

Etapas Áreas de Competência Chave Horas 

Acolhimento  1h a 4h 

Diagnóstico  1h a 12h 

Informação e Orientação  1h a 16h 

Encaminhamento (Oferta Externa / Processo 
RVCC escolar a)  1h a 4h 

Processo de RVCC de Nível Básico 

Linguagem e Comunicação 

25h a 40h 
Matemática para a Vida 

Cidadania e Empregabilidade 

Tec. da Inf. e Comunicação 
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Etapas Áreas de Competência Chave Horas 

Processo de RVCC de Nível Secundário 

Cultura, Língua e Comunicação 

35h a 60h Sociedade, Tecnologia e Ciência 

Cidadania e Profissionalidade 

Formação Complementar  50h (no mínimo) 

a) O candidato pode ser encaminhado para as ofertas de educação e formação disponíveis: Cursos Profissionais, 
Cursos de Educação e Formação, Cursos de Aprendizagem, Cursos de Especialização Tecnológica, Cursos de 
Educação e Formação de Adultos, Formações Modulares, Ensino Recorrente, Cursos de Especialização 
Tecnológica e RVCC Escolar e Profissional. 

4. Organização do Ano Letivo 

Iniciaremos as atividades letivas de todos os anos de escolaridade no dia 17 de setembro de 2021. 

 
4.1. Calendário de Atividades Educativas e Letivas (Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e 

Ensino Secundário) 

O calendário para o ano letivo 2021-2022(Anexo I e Anexo II), bem como o calendário de provas e exames 
dos ensinos básico e secundário está estabelecido no Despacho n.º 6726-A/2021. 

 

Calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos públicos 
da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário (Anexo I) 

Períodos letivos  Início Termo 

1.º Entre 14 e 17 de setembro de 2021. 17 de dezembro de 2021. 

2.º 3 de janeiro de 2022. 5 de abril de 2022. 

3.º 19 de abril de 2022. 

7 de junho de 2022 – 9.º, 11.º e 12.º 
anos de escolaridade. 

15 de junho de 2022 - 5.º, 6.º, 7.º, 8.º 
e 10.º anos de escolaridade. 

30 de junho de 2022 - Educação pré-
escolar, 1.º e 2.º ciclos do ensino 

básico. 

 

Interrupções das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos públicos da educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário (Anexo II) 

Interrupções Início Termo 

1.º 20 de dezembro 2021 31 de dezembro de 2021 

2.º 28 de fevereiro de 2022 2 de março de 2022 

3.º 6 de abril de 2022. 18 de abril de 2022. 
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4.2. Calendário de Avaliações 
 

4.2.1. Conselhos de Turma 
Antes do início das atividades letivas: 9 e 10 de setembro para todos os anos, exceto turmas 

de 7.ºano da ESG e 10.º anos.  

1º Período: 20 e 21 de dezembro  

2º Período: 6 e 7 de abril  

3º Período: 9º, 11º e 12º anos - 8 e 9 de junho  

5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos - 16 e 17 de junho  

Educação Pré-escolar, 1º e 2º ciclos -  

 

4.2.2. Conselhos de Turma Intercalares 
1º Período - Turmas 5º (Jovim e Foz do Sousa), 7.º (ESG) e todas as turmas 10.º anos 

+ avaliações INOVAR nas outras turmas - de 01 a 05 de novembro  

2º Período - a definir posteriormente  

3º Período - a definir posteriormente  

 

4.3. Calendário das Provas Comuns 

Caso haja mais do que uma turma a Geometria Descritiva A, Economia A ou Alemão, também, se realizarão 
PC a estas disciplinas. 

1º ciclo 

PORT3 Português 3.º Ano 24 de março 
9:00 – 10:30 PORT4 Português 4.º Ano 

ESTM3 Estudo do Meio 3.º Ano 29 de março 
9:00 – 10:30 ESTM4 Estudo do Meio 4.º Ano 

MAT3 Matemática 3.º Ano 31 de março 
9:00 – 10:30 MAT4 Matemática 4º ano 

2º ciclo 

PORT5 Português 5.º Ano 

26 de outubro de 2021 
quinta-feira 

1 de fevereiro de 2022 
terça-feira 

PORT6 Português 6.º Ano 

8 de novembro de 2021 
segunda-feira 

21 de fevereiro de 2022 
segunda-feira 

MAT5 Matemática 5.º Ano 6 de dezembro de 2021 
segunda-feira 

MAT6 Matemática 6.º Ano 16 de fevereiro de 2022 
quarta-feira 

3º ciclo 
PORT7 Português 7.º Ano 

26 de outubro de 2021 
quinta-feira 

1 de fevereiro de 2022 
terça-feira 

MAT7 Matemática 7.º Ano 17 de novembro de 2021 
quarta-feira 
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3º ciclo 

PORT8 Português 8.º Ano 

8 de novembro de 2021 
segunda-feira 

21 de fevereiro de 2022 
segunda-feira 

MAT8 Matemática 8.º Ano 23 de março de 2022 
quarta-feira 

PORT9 Português 9.º Ano 

16 de março de 2022 
quarta-feira 

19 de maio de 2022 
quinta-feira 

MAT9 Matemática 9.º Ano 29 de abril de 2022 
sexta-feira 

 

Secundário 

BG10 Biologia e Geologia 10º Ano 

18 de outubro de 2021 
segunda-feira 

24 de janeiro de 2022 
segunda-feira 

21 de abril de 2022 
quinta-feira 

BG11 Biologia e Geologia 11º Ano 

21 de outubro de 2021 
quinta-feira 

27 de janeiro de 2022 
quinta-feira 

20 de abril de 2022 
quarta-feira 

FQA10 Física e Química A 10º Ano 

2 de dezembro de 2021 
quinta-feira 

9 de março de 2022 
quarta-feira 

27 de maio de 2022 
sexta-feira 

FQA11 Física e Química A 11º Ano 

3 de dezembro de 2021 
sexta-feira 

8 de março de 2022 
terça-feira 

23 de maio de 2022 
segunda-feira 

FILO10 Filosofia 10º Ano 11 de fevereiro de 2022 
sexta-feira 

FILO11 Filosofia 11º Ano 17 de maio de 2022 
terça-feira 

GEOG10 Geografia 10º Ano 22 de fevereiro de 2022 
terça-feira 

GEOG11 Geografia 11º Ano 10 de maio de 2022 
terça-feira 

HIST10 História 10º Ano 3 de novembro de 2021 
quarta-feira 

HIST11 História 11º Ano 17 de fevereiro de 2022 
quinta-feira 

HIST12 História 12º Ano 6 de maio de 2022 
sexta-feira 

MACS10 MACS 10º Ano 31 de março de 2022 
quinta-feira 

MACS11 MACS 11º Ano 2 de maio de 2022 
segunda-feira 

MAT10 Matemática 10º Ano 17 de novembro de 2021 
quarta-feira 

MAT11 Matemática 11º Ano 23 de março de 2022 
quarta-feira 

MAT12 Matemática 12º Ano 29 de abril de 2022 
sexta-feira 
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Secundário 

PORT10 Português 10º Ano 

26 de outubro de 2021 
terça-feira 

1 de fevereiro de 2022 
terça-feira 

PORT11 Português 11º Ano 

8 de novembro de 2021 
segunda-feira 

21 de fevereiro de 2022 
segunda-feira 

PORT12 Português 12º Ano 

23 de novembro de 2021 
terça-feira 

16 de março de 2022 
quarta-feira 

19 de maio de 2022 
quinta-feira 

As Provas Comuns de 12.º ano das disciplinas de História, Matemática A e Português realizar-se-ão às 15h com a 
duração de 120 minutos. 
As Provas Comuns das restantes disciplinas e anos de escolaridade serão realizadas, no horário das turmas, no 3.º 
tempo da manhã com a duração de 100 minutos. 
 

4.4. Calendário de Outras Atividades 
Receção aos pais/EE - setembro  
Pré-escolar - 1ª semana de setembro 
1.º ciclo - 2ª semana de setembro 
2.º ciclo e 3º ciclo (EBJFS) - 14 de setembro   
3º ciclo (ESG) - 15 de setembro  
Ensino Secundário - 16 e 17 de setembro  
Reuniões com os EE/Entrega das avaliações - 2º Período  
05 de janeiro - ensino básico;   
06 de janeiro - todas as turmas do 10.º e metade das turmas dos 11.º anos;   
07 de janeiro - a outra metade das turmas dos 11.º e todas as turmas 12.º anos.  
Reuniões com os EE/Entrega das avaliações - 3º Período  
20 de abril - ensino básico;   
21 de abril - todas as turmas do 10.º e metade das turmas dos 11.º anos;   
22 de abril - a outra metade das turmas dos 11.º e todas as turmas 12.º anos. 
 

4.5. Calendário do Conselho de Diretores de Turma 
1º período - 01-12-2021  
2º período - 22-03-2022  
3º período - 25-05-2022  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

5. Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Escolares e Critérios Gerais para a 
Elaboração de Horários dos Alunos 

5.1. Horário de funcionamento dos Jardins de Infância 
 

EPE – Educação Pré-Escolar Início Fim 

Manhã 

9:00 10:00 

Intervalo (30 minutos) 

10:30 12:00 

Tarde 13:15 15:15 
 

1º Ciclo 
(1.º e 2.º anos)* Início Fim 

Manhã 
9:00 10:30 

Intervalo (30 minutos) 
11:00 12:30 

Tarde 
14:00 15:30 

Intervalo (30 minutos) 
16:00 17:00/ 17:30 

 
1º Ciclo 

(3.º e 4.º anos) Início Fim 

Manhã 
9:00 11:00 

Intervalo (30 minutos) 
11:30 13:00 

Tarde 
14:30 15:30 

Intervalo (30 minutos) 
16:00 17:00/ 17:30 

*Os alunos de 1.º ciclo da escola de Jovim e Foz do Sousa cumprem esta grelha horária independentemente do ano de 
escolaridade frequentado. 
Os Jardins de Infância e as escolas do 1º ciclo funcionam em regime normal e mantêm-se abertos, diariamente: 
▪ JI’s das 08h00 às 19h00; 
▪ EB das 08h30 às 17h30 (cf. Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de dezembro) 

Nos Jardins de Infância, as Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) e, no 1º ciclo, a Componente de Apoio 
à Família (CAF), (cf. Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de Agosto) funcionam nos seguintes horários: 
 

Jardins de Infância (AAAF) 1.º Ciclo (CAF) 
das 08h00 às 09h00, 
e das 15h15 às 19h00 

das 08h00 às 09h00, 
das 17h30 às 19h00 ** 

Almoço – das 12h00 às 13h15 Almoço – das 13h00 às 14h30 *** 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) são desenvolvidas, regra geral, após o período letivo da tarde. 
Todavia, para manter a natação à 4ª feira, será necessária a flexibilização dos horários das AEC’s. 

* As escolas poderão antecipar e/ou prolongar o período de funcionamento, de acordo com o disposto na Portaria nº 
644-A/2015, de 24 de agosto, tendo em conta a possibilidade de estabelecimento de protocolos com algumas 
associações. 

** Na E.B de Atães e na EB do Outeiro - Associação de Desenvolvimento Desportivo, Cultural e Educativo de Gondomar. 

*** Os alunos do 1º Ciclo da EBJFS almoçam no refeitório, no período compreendido entre as 12h30 e as 13h00. Dado 
o contexto de pandemia, o almoço será, assim, sempre organizado de forma a evitar a concentração de alunos. 
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5.2. Horário de funcionamento do 1.º Ciclo 
 

Anos de Escolaridade Atividade (AEC) Carga Horária 

1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 
AFD (1,5h de Natação + 1,5h na escola) a) 3h 

Atividades Lúdicas 2h 
a) Atividade Física e Desportiva 3h (sendo 1,5h de natação, quinzenalmente). 
b) No âmbito das atividades lúdicas serão, sempre que possível, desenvolvidas atividades de caráter prático. 

 
5.3. Horário de funcionamento do 2.º, 3.º Ciclos e Secundário 

Neste contexto de pandemia e no sentido de procurar desconcentrar alunos, o AEG1 organiza as suas 
atividades de segunda-feira a sexta-feira, de acordo com as grelhas que a seguir se apresentam. Sempre 
que possível, as turmas virão à escola num só dos turnos. 

 

ESG 
EBJFS – 2º e 3º ciclos 

 

Manhã 

Início Fim Minutos  

Tarde 

Início Fim Minutos 
08:00 08:50 50  13:35 14:25 50 

Intervalo 5  Intervalo 5 
08:55 09:45 50  14:30 15:20 50 

Intervalo 10  Intervalo 5 
09:55 10:45 50  15:25 16:15 50 

Intervalo 5  Intervalo 5 
10:50 11:40 50  16:20 17:10 50 

Intervalo 5  Intervalo 15 
11:45 12:35 50  17:15 18:05 50 

Intervalo 5  Total 270 
12:40 13:30 50      

Total 300      

 

Manhã 

Início Fim Minutos  

Tarde 

Início Fim Minutos 
08:15 09:05 50  13:50 14:40 50 

Intervalo 5  Intervalo 5 
09:10 10:00 50  14:45 15:35 50 

Intervalo 10  Intervalo 5 
10:10 11:00 50  15:40 16:30 50 

Intervalo 5  Intervalo 555 
11:05 11:55 50  16:35 17:25 50 

Intervalo 5  Intervalo 5 
12:00 12:50 50  17:30 18:20 50 

Intervalo 5  Total 270 
12:55 13:45 50      

Total 300      
 

5.4 Critérios Gerais para a Elaboração de Horários dos Alunos 

a) As aulas serão organizadas em segmentos de 50 minutos, exceto nas escolas básicas do 1º ciclo e 
nos jardins de infância, que são organizadas em tempos de 60 minutos. 

b) As atividades letivas da turma em regime diurno, na ESG e na EBJFS, são concentradas, 
preferencialmente, no turno da manhã. 

c) O período máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia é de 120 minutos. 
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d) O período mínimo destinado ao almoço será de 60 minutos (Despacho Normativo n.º 10-A/2018, 
artº 8º, nº 4). 

e) A hora do almoço, no 2º e 3º ciclos e no ensino secundário, decorre entre o final da última aula da 
manhã e a primeira aula da tarde. 

f) As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período definido 
para almoço no horário da respetiva turma (120 minutos após o último tempo da manhã) 
(Despacho Normativo n.º 10-A/2018, artº 8º, nº 5). 

g) Nas disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias da semana deve, sempre 
que possível, evitar-se que as aulas sejam em dias consecutivos. 

h) Procurar-se-á evitar que as disciplinas de Educação Física e Línguas Estrangeiras (I e II) sejam 
lecionadas em tempos letivos e dias seguidos. 

i) A distribuição semanal dos tempos letivos será feita de acordo com a matriz curricular aprovada 
em Conselho Pedagógico de 14 de julho de 2021. 

j) Procurar-se-á concentrar as aulas de uma só turma numa mesma sala, exceto nas disciplinas que 
exigem uma sala/espaço específico. 

k) Nos dias com um maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição onde se 
integrem disciplinas de carácter teórico e disciplinas de carácter prático. 

l) No mesmo dia, o número de tempos de aulas curriculares não deve ultrapassar 8 tempos letivos, 
podendo ser de 9, excecionalmente. 

m) Os desdobramentos previstos  nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico - Química no 3º ciclo 
e Biologia e Geologia e Física e Química A  no Despacho Normativo nº 10-B/2018,de 6 de Julho, 
destinam-se exclusivamente à realização de trabalho prático ou experimental, funcionando os 
turnos, sempre que possível, no mesmo dia. 

 

6. Critérios de Avaliação 
 

6.1. Princípios orientadores da avaliação 
 

A avaliação dos alunos, na sua vertente primordial de promoção das aprendizagens, visa garantir a justiça 
e equidade de procedimentos e resultados e tem como finalidade o sucesso educativo de todos os alunos, 
assentando nos seguintes princípios: 

(i) Carácter holístico e contextualizado do processo de aprendizagem; 
(ii) Coerência entre os processos de avaliação, os princípios subjacentes à organização e gestão do 

currículo e as opções didático-pedagógicas definidas, numa lógica de avaliação para as 
aprendizagens; 

(iii) Utilização de processos de recolha de informação diversificados de modo queos alunos tenham 
plenas oportunidades para demonstrarem o que podem e sabem fazer; 

(iv) Valorização do caráter formativo e evolutivo das aprendizagens; 
(v) Valorização do diálogo e do consenso entre todos os intervenientes no processo avaliativo 

(professores, alunos e pais/EE). 
 

6.2. Perfil do aluno AEG1 
 
A definição do perfil do aluno AEG1 teve em conta as diferentes áreas de competência definidas no PASEO 
e nos outros documentos curriculares em vigor, bem como o Projeto Educativo do Agrupamento. Assim, 
considera-se que o aluno,no final do seu percurso escolar, considerando a complexidade e especificidade 
inerentes a cada nível de escolaridade, deve ser capaz de: 
utilizar o conhecimento para descrever, analisar, formular hipóteses, executar tarefas e demonstrar 
capacidade crítica e criativa. 
resolver uma grande variedade de problemas não rotineiros, mobilizando conhecimentos, técnicas e 
conceitos de diversas áreas científicas, produzindo e executando tarefas e, ainda, raciocínios complexos. 
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relacionar fontes de informação, revelando capacidade para monitorizar, definir, priorizar e concluir 
tarefas sem supervisão direta, demonstrando, ainda, que é capaz de comunicar com eficácia, dominando 
capacidades nucleares de compreensão e expressão nas modalidades oral, escrita, visual e/ou 
multimodal. 
capacidade de relacionamento e compreensão do outro, sendo capaz de atender aos interesses e 
obrigações do grupo, exprimindo opiniões e pareceres de forma clara, objetiva e transparente, tendo 
capacidade de resistir aos problemas e procurar novas soluções. 
 

6.3. Critérios e descritores / níveis de desempenho 
 

Critérios Descritores / Níveis de desempenho Ponderações 
 

 
 
 

Conhecimento 

Nível 5 – O aluno é capaz de, sistematicamente, utilizar o conhecimento 
para descrever, analisar, formular hipóteses, executar tarefas e 
demonstrar capacidade crítica e criativa. 
Nível 4 – O aluno é capaz de utilizar, regularmente, o conhecimento para 
descrever, analisar, formular hipóteses e demonstrar capacidade crítica. 
Nível 3 – O aluno é capaz de utilizar o conhecimento descrever, analisar 
e formular hipóteses. 
Nível 2 – O aluno é capaz de utilizar o conhecimento para descrever, 
identificar e classificar informação. 
Nível 1 – O aluno é capaz de utilizar o conhecimento para identificar e 
classificar informação. 

30% a 40%, a decidir 
por cada 

departamento 

 
 
 
 

Resolução de 
problemas 

Nível 5 – O aluno é capaz de resolver uma grande variedade de 
problemas não rotineiros, mobilizando conhecimentos, técnicas e 
conceitos de diversas áreas científicas, produzindo e executando, ainda, 
tarefas e raciocínios complexos. 
Nível 4 – O aluno é capaz de resolver problemas não rotineiros, 
mobilizando conhecimentos, técnicas e conceitos de diversas áreas 
científicas, produzindo, por vezes, raciocínios complexos. 
Nível 3 – O aluno é capaz de resolver problemas rotineiros, mobilizando 
conhecimentos de áreas científicas diversas, produzindo, pontualmente, 
raciocínios complexos. 
Nível 2 – O aluno é capaz de resolver problemas rotineiros e simples, 
mobilizando conhecimentos de diversas áreas científicas. 
Nível 1 – O aluno é capaz de, pontualmente, resolver problemas 
rotineiros e simples, mobilizando conhecimentos pouco complexos. 

30% a 40% 
a decidir por cada 

departamento 

 
 
 
 

Autonomia na 
aprendizagem 

e 
Comunicação 

Nível 5 – O aluno é capaz de relacionar fontes de informação, revelando 
competências para selecionar, priorizar e concluir tarefas sem 
supervisão direta, demonstrando, ainda, a competência de comunicar 
com eficácia, dominando capacidades nucleares de compreensão e 
expressão nas modalidades oral, escrita, visual e/ou multimodal. 
Nível 4 – O aluno é capaz de pesquisar, mobilizar informação com vista à 
resolução de problemas, aprender novos conteúdos com o mínimo de 
supervisão, monitorizando a qualidade do seu próprio trabalho e 
revelando competências de comunicação oral, escrita, visual e/ou 
multimodal. 
Nível 3 – O aluno mostra capacidade para identificar recursos 
necessários a novas aprendizagens e, sempre que necessário, procurar 
esclarecimentos acerca da nova informação e é capaz de comunicar com 
eficácia, com recurso a alguma modalidade. 
Nível 2 – O aluno é capaz de identificar recursos necessários à 
aprendizagem e à comunicação ainda que com supervisão direta. 
Nível 1 – O aluno é capaz de realizar e comunicar tarefas simples, 
seguindo indicações diretas e promotoras do processo de 
aprendizagens. 

 
10% a 20%, 

a decidir por cada 
departamento 

 
 

Nível 5 – O aluno revela plenamente capacidade de relacionamento e 
compreensão do outro, é capaz de atender aos interesses e obrigações 

10% 
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Competências 

sociais 
(Trabalhar com os 
outros, Empatia, 

Assertividade, 
Resiliência, 

Solidariedade) 

do grupo, exprime opiniões e pareceres de forma clara, objetiva e 
transparente, tem capacidade de resistir aos problemas e procurar 
novas soluções. 
Nível 4 – O aluno revela normalmente todas as competências 
enunciadas.  
Nível 3 - O aluno revela normalmente a maioria das competências 
enunciadas.  
Nível 2 – O aluno pontualmente revela a maioria das competências 
enunciadas.  
Nível 1 - O aluno raramente revela as competências enunciadas.  

 

6.3.1. Escala usada: 
 

Nível 5 - 90% - 100% / 18 valores – 20 valores 
Nível 4 - 70% - 89% / 14 valores – 17valores 
Nível 3- 50% - 69% / 10 valores – 13 valores 
Nível 2 - 20% - 49% / 6 valores - 9 valores  
Nível 1- 0% - 19% / 0 valores - 5 valores  

 
6.3.2. Processos de recolha de dados 

 
Os processos de recolha de informação acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer 
serão diversificados e adaptados às diferentes áreas científicas e / ou disciplinares. Poderão ser 
testes (escritos e orais), portfolios, trabalhos de grupo / pares, microavaliações, produções orais 
e escritas, produções gráficas e multimédia, trabalho prático (laboratorial,de campo, 
experimental), trabalhos de pesquisa e fichas de observação direta. 
Toda a informação recolhida, seja qual for o instrumento utilizado, deve ser usada para transmitir 
um feedback de qualidade aos alunos, isto é, um feedback que os torne conscientes acerca do 
ponto de situação em que se encontram, do que têm de aprender e do que têm de fazer para 
alcançar as aprendizagens necessárias. 
As famílias deverão ser envolvidas neste feedback. 

7. Plano de Formação 
 

7.1. Pessoal Docente 
 
Num contexto exigente em que as mudanças sociais, culturais e económicas têm vigor de exceção, os 
profissionais da educação são confrontados diariamente com desafios para os quais só uma formação 
sólida pode ajudar a ultrapassar.  
Também as recentes mudanças legislativas exigem, da parte dos professores, o comprometimento com 
novas metodologias, alteração de processos de avaliação e referenciais de formação. 
Assim, procuraremos que os docentes do AEG1 participem nas diversas formações disponibilizadas pelo 
Centro de Formação Júlio Resende essencialmente focadas, neste ano letivo, na Capacitação Digital, na 
avaliação pedagógica e flexibilidade e autonomia curricular. 
 

7.2. Pessoal Não Docente 
 
Também o pessoal não docente deverá responder com qualidade às questões do dia-a-dia das escolas. Em 
parceria com a CMG e o Centro de Formação Júlio Resende, será disponibilizada formação nas áreas: 

• primeiros socorros; 
• atendimento ao público; 
• relacionamento interpessoal; 
• utilização de novas tecnologias; 
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• problemáticas da adolescência e juventude. 
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