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INTRODUÇÃO 

Em abril de 2017, o Senhor Secretário de Estado da Educação, Professor Doutor João Costa, 

convidou o nosso Agrupamento de Escolas para participar na fase de monitorização da 

promoção de autonomia e flexibilidade na gestão curricular. 

O Conselho Pedagógico ainda em abril de 2017 congratulou-se com o convite formulado e 

considerou ser mais um novo e importante desafio que se colocava ao Agrupamento no 

sentido de por via desta nossa participação no projeto piloto de promoção de autonomia e 

flexibilidade na gestão curricular, se poderem promover inovadores processos de gestão 

curricular tendentes a melhorar significativamente a educação dos nossos alunos envolvidos 

no projeto. 

Em setembro de 2017, integrámos então o projeto-piloto de Autonomia e Flexibilidade 

Curricular (PAFC). 

Estamos agora já com sete meses de um percurso feito neste “caminho PAFC”. 

A ser assim e porque um novo ano letivo se aproxima, sendo necessário proceder à sua 

organização e planeamento, faz todo o sentido que no âmbito deste nosso “caminho PAFC”, 

no contexto e momento atuais, formulemos as seguintes duas questões essenciais: 

Porque é que fazemos assim?  

Como podemos fazer melhor? 

Ora, o presente guião elaborado pelo Diretor configura um instrumento de monitorização e 

avaliação do PAFC no âmbito das práticas organizacionais e pedagógicas que procura deste 

modo encontrar as melhores respostas às duas questões acima formuladas.  

O processo de monitorização e avaliação do PAFC no âmbito das práticas organizacionais e 

pedagógicas no nosso Agrupamento no ano letivo de 2017/2018, será operacionalizado nos 

termos e prazos que se constam do cronograma das ações a desenvolver que se apresenta 

adiante.  

Pretende-se assim recolher evidências das práticas organizacionais e pedagógicas. 

As evidências recolhidas e o debate/reflexão a suscitar em torno das mesmas, configurarão 

as principais decisões a tomar na organização e lançamento do próximo ano letivo 

(2018/2019) no que concerne ao PAFC. 
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CRONOGRAMA DAS AÇÕES A DESENVOLVER 

Quadro 1 – Cronograma das ações a desenvolver 

Cronograma Objetivos Estratégicos Ações a desenvolver 

Até 
9.04.2018 

Analisar o documento 
“Monitorização e Avaliação 

das práticas organizacionais e 
pedagógicas”. 

Sistematizar as principais 
decisões a tomar. 

Contribuir para a preparação 
e lançamento do novo ano 

letivo 2018/2019. 

Organizar de forma eficaz o 
PAFC para 2018/2019 

 Análise/reflexão individual por cada um dos 

Professores que lecionam as turmas PAFC do 5º ano 

(2º Ciclo) e do 7º ano (3º Ciclo) sobre o documento 

“Monitorização e Avaliação das práticas 

organizacionais e pedagógicas” com registo dos 

respetivos contributos item a item no espaço 

“decisões a tomar” para cada um dos 3 eixos. 

Entrega do documento preenchido ao respetivo 

Coordenador PAFC. 

Até 
13.04.2018 

Debate/reflexão em sede do grande grupo de 

professores PAFC, promovido e coordenado pelos 

Coordenadores PAFC (5º e 7º anos). 

Elaboração da síntese global das “decisões a tomar” 

pelos Coordenadores PAFC (5º e 7º anos) e entrega 

da mesma ao Diretor. 

16.04.2018 

Entrega da síntese global das “decisões a tomar” 

pelo Diretor aos Coordenadores de Departamento 

Curricular para preparação, organização e realização 

do debate/reflexão em sede dos respetivos 

Departamentos Curriculares. 

Até 
27.04.2018 

Debate/reflexão em sede dos Departamentos 

Curriculares da síntese global das “decisões a 

tomar” apresentada pelos Coordenadores PAFC (5º 

e 7º anos), a promover e a organizar pelos 

Coordenadores de Departamento Curricular. 

Até 
30.04.2018 

Elaboração conjunta pelos Coordenadores de 

Departamento Curricular da síntese global final das 

decisões a tomar. 

03.05.2018 Apresentação ao Diretor da síntese global final das 
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Cronograma Objetivos Estratégicos Ações a desenvolver 

“decisões a tomar” elaborada conjuntamente pelos 

Coordenadores de Departamento Curricular. 

08.05.2018 
Debate/Reflexão e aprovação em sede do Conselho 

Pedagógico das “decisões a tomar”. 

ORGANIZAÇÃO DOS EIXOS DE ANÁLISE: 

Para efeitos de melhor focalização e abordagem do processo de monitorização e avaliação 

do PAFC, configuraram-se diferentes indicadores organizacionais e de planeamento em 

torno de 3 eixos de análise, a saber: 

EIXO 1 – COMUNICAÇÃO INTERNA 

(1)  Apresentação do PAFC às diferentes estruturas da Escola/Agrupamento (Unidades 

orgânicas – UO); 

(2)  Apresentação do Projeto aos alunos, Pais/Encarregados de Educação, … 

EIXO 2 – PLANEAMENTO 

(3)  Definição de prioridades em sede de instrumentos de planeamento curricular 

[Projeto Educativo (PE) e Plano Curricular de Turma (PCT)]; 

(4)  Análise dos diferentes documentos curriculares (metas, programas, aprendizagens 

essenciais); 

(5)  Definição dos critérios de avaliação [incluindo Cidadania e Desenvolvimento (CD)] – 

sua adequação a metodologias ativas de ensino e aprendizagem e a novos 

instrumentos de avaliação; 

EIXO 3 – OPERACIONALIZAÇÃO 

(6)  Organização do serviço docente: equipas pedagógicas, tempos para reuniões de 

trabalho colaborativo e/ou cooperativo e/ou interdisciplinar, tempo para analisar e 

avaliar o trabalho desenvolvido, … 

(7)  Gestão dos espaços; 

(8)  Opções curriculares: criação de novas disciplinas, organização semestral, ou outra; 

(9)  Processos de monitorização da implementação da experiência pedagógica. 
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COMO OLHAMOS PARA O PAFC – A NOSSA INTENCIONALIDADE E INEVITABILIDADE: 

O PAFC não deve ser encarado como mais um dos projetos do nosso Agrupamento, mas sim 

como um instrumento pedagógico com potencial de transformação da Escola. 

A ser assim, o (novo) “caminho PAFC” a percorrer em 2018/2019 deve ser ainda mais 

sustentado e intencional. É fundamental que continue a ter uma direção, um rumo, um 

sentido! 

Por outro lado, olhando para o “caminho PAFC” que o nosso Agrupamento já percorreu, 

parece que nos encontramos num ponto em que será fundamental consolidar novas 

dinâmicas de aprendizagem interdisciplinar, interligar saberes, competências e valores, criar 

outras oportunidades para os alunos aprenderem mais e melhor, com significado e mais 

ligação ao real, permitir que professores e alunos cooperem e trabalhem ainda mais em 

articulação curricular, reforçar a autonomia profissional dos professores e a autonomia dos 

alunos.  

MAIS DO MESMO, não pode ser!!! 

Ora, o trilho que estamos a seguir neste “caminho PAFC”, todos sabemos é necessário. 

Agora, já não se pode voltar atrás, …NÃO SE PODE RECUSAR,… é mesmo INEVITÁVEL… 

MONITORIZAÇÃO / AVALIAÇÃO POR EIXO 

EIXO 1 – COMUNICAÇÃO INTERNA 

(1)  Apresentação do PAFC às diferentes estruturas da Escola/Agrupamento (Unidades 

orgânicas – UO); 

(2)  Apresentação do Projeto aos alunos, Pais/Encarregados de Educação, … 

Pressupostos: 

A comunicação interna é um passo estratégico importante, devendo recorrer-se para o 

efeito a uma metodologia e calendarização de operacionalização que se considere 

pertinente e eficaz face aos seus objetivos.  

Assim, tendo em linha de conta a forma como no ano letivo de 2017/2018, foi promovida a 

apresentação do PAFC, quer internamente, quer aos Alunos e aos Pais/Encarregados de 

Educação, pretende-se saber como se sugere que deve ser feita a comunicação / divulgação 

do PAF no próximo ano letivo (2018/2019): 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 
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EIXO 2 – PLANEAMENTO 

(3)  Definição de prioridades em sede de instrumentos de planeamento curricular 

[Projeto Educativo (PE) e Plano Curricular de Turma (PCT)]; 

(4)  Análise dos diferentes documentos curriculares (metas, programas, aprendizagens 

essenciais); 

(5)  Definição dos critérios de avaliação [incluindo Cidadania e Desenvolvimento (CD)] – 

sua adequação a metodologias ativas de ensino e aprendizagem e a novos 

instrumentos de avaliação; 

Pressupostos: 

Considera-se que o trabalho a montante é muito importante, tanto ou mais que o trabalho a 

jusante. 

Assim, consideram-se entre outras, as seguintes ações a promover num primeiro momento 

do processo de lançamento do ano letivo: 

 Dar sentido ao “caminho PAFC”- definir para quê, o quê, como, quando, onde, com 

que meios; 

 Apropriação dos documentos orientadores do PAFC; 

 Mapeamento dos conteúdos disciplinares (relação horizontal e vertical do currículo) 

 Mapeamento das aprendizagens essenciais; 

 Mapeamento dos conteúdos interdisciplinares; 

 Reconfiguração do currículo (multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, …); 

 Geometrias de avaliação (que formas e ferramentas de avaliação). 

Considera-se ainda importante que a partir das ações apresentadas, se construa um 
cronograma de ações (entre junho e setembro) e se identifiquem os intervenientes. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 
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EIXO 3 – OPERACIONALIZAÇÃO 

(6)  Organização do serviço docente: equipas pedagógicas, tempos para reuniões de 

trabalho colaborativo e/ou cooperativo e/ou interdisciplinar, tempo para analisar e 

avaliar o trabalho desenvolvido, … 

(7)  Gestão dos espaços; 

(8)  Opções curriculares: criação de novas disciplinas, organização semestral, ou outra;  

(9)  Processos de monitorização da implementação da experiência pedagógica. 

OPÇÕES DO DOMÍNIO ORGANIZACIONAL: 

ORGANIZAÇÃO DE EQUIPAS PEDAGÓGICAS 

Pressupostos: 

Julgamos ser fundamental continuar a constituir equipas pedagógicas “especialistas” 

reduzidas, com um professor por área e não por disciplina. A redução do nº de professores 

por turma garante maior eficácia nas condições para a flexibilização curricular, o reforço do 

trabalho colaborativo, a sistematização e aprofundamento do debate/reflexão, a articulação 

transdisciplinar na tomada de decisões, o acompanhamento e supervisão do trabalho 

pedagógico. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

 

 

 

 

CONTINUIDADE PEDAGÓGICA 

Pressupostos: 

Parece ser crucial que os professores possam seguir as turmas no ano letivo seguinte 

(2018/2019) pois, entre outras vantagens, permite a gestão dos programas para dois 

anos/três anos (no caso do 2º/3º ciclos). 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 
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CONSELHOS DE TURMA 

Pressupostos: 

Os conselhos de turma devem ter o maior número possível de professores em comum. Este 

aspeto permite rentabilizar o trabalho pois, com uma equipa de professores mais reduzida, 

mais facilmente se encontram espaços de trabalho e se chega a um consenso de atitudes. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

 

 

 

 

LECIONAÇÃO DE DISCIPLINAS DO MESMO PROFESSOR EM HORAS SEGUIDAS 

Pressupostos: 

É nosso entendimento que cada professor deve lecionar as disciplinas da sua área em horas 

seguidas. Esta medida permite a possibilidade de alteração da disciplina a ser lecionada em 

determinada hora, o que facilita a realização de atividades que não se coadunam com um 

horário espartilhado em unidades de 45 minutos. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

 

 

 

 

GESTÃO DAS HORAS POR DISCIPLINA DA RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR  

Pressupostos: 

Esta autonomia permite, por exemplo, que o professor de Português/História (2º Ciclo) ou 

de Matemática/Ciências Naturais (2º Ciclo), ao perceber as grandes dificuldades que os 

alunos manifestam relativamente a uma das duas disciplinas possa dedicar pontualmente 

mais tempo ao ensino dessa disciplina do que à outra. Assim, no próximo ano deve manter-

se esta opção. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 
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ARTICULAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DOS PROGRAMAS DE TODAS AS DISCIPLINAS.  

Pressupostos: 

A articulação horizontal vê-se facilitada pela existência de professores por área e de um 

conselho de turma consequentemente mais pequeno. A articulação vertical beneficia da 

continuidade pedagógica. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE 

Pressupostos: 

Neste modelo de organização de equipas pedagógicas reduzidas e focadas na organização 

curricular das turmas PAFC parece ser importante dentro da medida do possível procurar 

reduzir o nº de níveis de ensino dos professores implicados. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

 

 

 

 

 

 

REUNIÕES DE TRABALHO COLABORATIVO 

Pressupostos: 

Todos os docentes devem ter tempos semanais comuns destinados à articulação curricular, 

produção de materiais e debate/reflexão sistemática sobre o trabalho pedagógico.  

A ser assim, importa clarificar e definir entre outras situações que se considerem relevantes, 

as seguintes: 

1. Qual o número de horas semanais comuns que se considera essencial atribuir a cada 

docente para esta finalidade em particular? 
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2. Qual o dia da semana e em que horário é que tais horas semanais comuns devem ser 

operacionalizadas? 

3. O figurino adotado no presente ano letivo - os conselhos de turma de todas as turmas 

de um mesmo ano de escolaridade terem um tempo comum semanal no mesmo 

horário que os conselhos de turma de todas as turmas de um outro ano de 

escolaridade, faz sentido? Que alternativa parece ser mais eficaz? 

4. Periodicidade das reuniões para articulação curricular, produção de materiais e 

debate/reflexão sistemática sobre o trabalho pedagógico – Semanais? Quinzenais? 

5. Periodicidade das reuniões dos conselhos de turma – Semanais? Quinzenais? 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO SEMANAL DAS TURMAS 

Pressupostos: 

A rigidez dos horários semanais das turmas e a divisão em disciplinas dificulta em certo 

sentido a flexibilidade. 

Importa pensar numa organização semanal do horário das turmas PAFC mais flexível. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

Que organização semanal do horário das turmas PAFC? 

Deve haver um “espaço DAC” fixo num dia da semana de cada turma? 
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COORDENAÇÃO DE PROCESSOS 

Pressupostos: 

A Coordenação do Projeto PAFC ganha maior eficácia nos processos de organização, 

planeamento, sistematização, reflexão e monitorização com a definição de coordenadores 

do projeto. Assim, é importante que a coordenação do PAF fique a cargo de três docentes 

(um do 1º ciclo, outro do 2º ciclo e outro ainda, do 3º ciclo). Todos devem integrar o 

Conselho Pedagógico. Também deve ser atribuída a função de Coordenação da Cidadania e 

Desenvolvimento a um(a) docente, sendo uma opção eficaz para os fins em vista que o(a) 

docente tenha também assento no Conselho Pedagógico. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

 

 

 

 

PROCESSOS DE MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

Pressupostos: 

Considera-se de primordial importância a questão dos processos de monitorização da 

implementação da experiência pedagógica. Assim, a definição de objetivos estratégicos, 

privilegiando indicadores ao nível dos processos e dos resultados escolares alinhados com as 

ações a desenvolver e as metas fixadas a atingir revelam-se essenciais. A monitorização e 

avaliação devem competir ao Conselho de Docentes (1º ano), Departamentos Curriculares e 

Conselho Pedagógico.  

Questões a refletir / Decisões a tomar: 
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OPÇÕES CURRICULARES: 

Existem dois tipos de currículo: o centralizado e o de integração. 

O PAFC aposta no currículo de integração que assenta em três ideias básicas: aprendizagens 

significativas, interdisciplinaridade e metodologia centrada no aluno. 

Em termos de planeamento curricular, importa clarificar: 

Que % queremos gerir?  

A % pode variar de turma para turma?  

Que áreas de Intervenção devemos optar?  

 A valorização das artes, do desporto, da ciência, do trabalho experimental e das 

tecnologias de informação e comunicação, bem como a integração das 

componentes de natureza regional e local;  

 A aquisição e desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, reflexão, 

mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de 

problemas e ao reforço da autoestima dos alunos;  

 A promoção de experiências de comunicação e expressão em língua portuguesa 

e em línguas estrangeiras nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal;  

 O exercício da cidadania ativa, de participação social, em contextos de partilha e 

de colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da atualidade;  

 A implementação do trabalho de projeto como dinâmica, centrada no papel dos 

alunos enquanto autores, proporcionando situações de aprendizagens 

significativas.  

Questões a refletir / Decisões a tomar: 
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MATRIZES CURRICULARES-BASE DO 1º, 2 E 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO - GESTÃO DA 

CARGA CURRICULAR SEMANAL  

Pressupostos: 

As matrizes curriculares-base apresentam o conjunto de áreas disciplinares e disciplinas a 

lecionar por ciclo e ano de escolaridade ou por ciclo de formação, bem como a carga horária 

prevista para cada um deles, que serve de suporte ao desenvolvimento do currículo 

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

carga horária semanal integrada na matriz-base constitui uma referência para cada área 

disciplinar e disciplina. Em cada ano letivo deve ser garantido o tempo total a cumprir por 

ano de escolaridade. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

É necessário mudar a matriz curricular para as turmas do 5º ano? 

Componentes do currículo 
Carga horária 
semanal (a) 

(x 45 minutos) 

Gestão da Carga 
horária semanal 
(x 45 minutos) 

Áreas disciplinares 

Línguas e Estudos Sociais 

 Português 

 Inglês 

 História e Geografia de Portugal 

 Cidadania e Desenvolvimento (b) 

540 

(12 x 45 = 495) 

 

 

5 (90 + 90 + 45) 

3 (90 + 45) 

3 (90 + 45) 

1 (45) 

Matemática e Ciências 

 Matemática 

 Ciências da Natureza 

 

Educação Artística e Tecnológica 

 Educação Visual 

 Educação Tecnológica 

 Educação Musical 

 TIC (b) 

360 

(8 x 45 = 360) 

 

 

315 

(7 x 45 = 315) 

 

 

5 (90 + 90 + 45) 

3 (90 + 45) 

 

 

2 (90) 

2 (90) 

2 (90) 

1 (45) 

Educação Física 
135 

(3 x 45 = 135) 
(90 + 45) 

Educação Moral e Religiosa (c) 1 (45) 1 (45) 
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Total 

1350 

(1395) 

 (30 x 45 = 1350) 

(31 x 45 = 1395) 

1350 

(1395) 

 (30 x 45 = 1350) 

(31 x 45 = 1395) 

Oferta Complementar - Formação Integral do 
Aluno (FIA) (d) 

1 (45) 
1 (45) 

Apoio ao Estudo (e) 
200 

(4 x 45 = 180) 
4 (90 + 90) 

Oficina de Línguas (f) 
Tempo 

remanescente 
20m 

20m (f) 

 

 

E para as turmas do 7º ano? 

Componentes do currículo 

Carga horária 
semanal  

(x 45 minutos) (a) 

Gestão da Carga 
horária semanal 

(x 45 minutos) 

Áreas disciplinares 

 Português 

 

Línguas Estrangeiras 

 Língua Estrangeira I – Continuidade (Inglês) 

 Língua Estrangeira II – Iniciação (Francês) 

 

225  

(5 x 45 = 225) 

225 

(5 x 45 = 225) 

 

 

 

5 (90 + 90 + 45) 

 

2 (90) 

3 (90 + 45) 

Ciências Humanas e Sociais 

 História 

 Geografia 

 Cidadania e Desenvolvimento (b) 

270 

(6 x 45 = 270) 

 

 

3 (90 + 45) 

2 (45 + 45) 

1 (45) 

Matemática 

 

 

Ciências Físicas-Naturais 

 Ciências Naturais 

 Físico-Química 

225 

(5 x 45 = 225) 

 

270 

(6 x 45 = 270) 

5 (90 + 90 + 45) 

 

 

 

3 (90 + 45)  

3 (90 + 45) 

Educação Artística e Tecnológica  

 Educação Visual  

 TIC (b) 

135 

(3 x 45 = 135) 

 

2 (90) 

1 (45) 
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Educação Física 
135 

(3 x 45 = 135) 
(90 + 45) 

Educação Moral e Religiosa (c) 1 (45) 1 (45) 

Total 

1500 

(1545) 

(33 x 45 = 1485) 

(34 x 45 = 1530) 

1500 

(1545) 

(33 x 45 = 1485) 

(34 x 45 = 1530) 

Oferta Complementar - Formação Integral do 
Aluno (FIA) (d) 

1 (45) 1 (45) 

Oficina de Línguas (e) 
Tempo 

remanescente 
15m 

15m (e) 

 

E as turmas do 5º ano que vão para o 6º ano, que reajustamentos devemos fazer na matriz 

curricular do 6º ano apresentada infra e que está configurada à luz do Decreto-Lei nº 

91/2013, de 10 de julho e do Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de dezembro? 

Componentes do currículo 

Carga horária semanal  
(x 45 minutos) 

6º Ano 

Línguas e Estudos Sociais 

 Português 

 Língua Estrangeira (Inglês) 

 História e Geografia de Portugal 

12 

6 (90 + 90 + 90) 

3 (90 + 45) 

3 (90 + 45) 

Matemática e Ciências 

 Matemática 

 Ciências da Natureza 

9 

6 (90 + 90 + 90) 

3 (90 + 45) 

Educação Artística e Tecnológica 

 Educação Visual 

 Educação Tecnológica 

 Educação Musical 

6 

2 (90) 

2 (90) 

2 (90) 

Educação Física 3 (90 + 45) 

Educação Moral e Religiosa  1 (45) 

Total 30 (31) 

Oferta Complementar - Formação Integral do Aluno (FIA)  1 (45) 

Apoio ao Estudo  5 (90 + 90 + 45) 
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E as turmas do 7º ano que vão para o 8º ano, que reajustamentos devemos fazer na matriz 

curricular do 8º ano apresentada infra e que está configurada à luz do Decreto-Lei nº 

91/2013, de 10 de julho e do Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de dezembro? 

Componentes do currículo 
Carga horária 

semanal do 8º ano 
(x 45 minutos)  

Língua Portuguesa 

 Português 

5 

5 (90 + 90 + 45)  

Línguas Estrangeiras 

 Língua Estrangeira I – Continuidade (Inglês) 

 Língua Estrangeira II – Iniciação (Francês) 

5 

2 (90)  

3 (90 + 45) 

Ciências Humanas e Sociais 

 História 

 Geografia 

5 

3 (90 + 45) 

2 (45 + 45) 

Matemática 5 (90 + 90 + 45) 

Ciências Físicas-Naturais 

 Ciências Naturais 

 Físico-Química 

6 

3 (90 + 45 *)  

3 (90 + 45 *) 

Expressões e Tecnologias  

 Educação Visual  

2  

2 (90) 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) (c) 1 (45) 

Oferta de Escola - Educação Tecnológica 1 (90) 

Educação Física 3 (90 + 45) 

Educação Moral e Religiosa  1 (45) 

Total 33 (34) 

Oferta Complementar - Formação Integral do Aluno (FIA)  1 (45) 

* Desdobramento CN /FQ 
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DOMÍNIOS DE AUTONOMIA CURRICULAR (DAC)  

Pressupostos: 

Os Domínios de Autonomia Curricular (DAC) são áreas de confluência de trabalho 

interdisciplinar e de articulação curricular, integradas na matriz curricular-base de uma 

oferta educativa e formativa, em resultado do exercício de gestão local de flexibilidade 

inscrito por cada escola nos instrumentos de planeamento curricular. A criação de DAC não 

prejudica a existência das áreas disciplinares e disciplinas previstas nas matrizes curriculares-

base. 

A Missão do nosso Agrupamento inscrita no nosso Projeto Educativo é clara: “Pretendemos 

um agrupamento de escolas humano e solidário, baseado em valores, onde as regras de 

convívio social são respeitadas. Um agrupamento de escolas onde o esforço é valorizado e 

o trabalho é o meio de alcançar o sucesso. Um agrupamento de escolas que respeite as 

diferenças, promova a igualdade de oportunidades e de condições quer para o ingresso na 

vida ativa, quer para o prosseguimento de estudos. Um agrupamento de escolas que, por 

um lado, viabiliza a apropriação de saberes tecnológicos e profissionais e, por outro, 

favorece a aquisição de sólidas bases científicas. Um agrupamento de escolas que apoia os 

professores e funcionários no seu esforço de atualização permanente”. 

O “caminho PAFC” permite aos alunos a oportunidade de valorizar o currículo como algo 

autêntico, adequado ao real, permitindo-lhes várias experiências e desenvolvendo neles 

várias competências. 

A organização e operacionalização das DAC devem ser flexíveis. A geometria de articulação 

deve estar alinhada com a missão do nosso Agrupamento, com o nosso Projeto Educativo. 

Pode ser configurada de várias formas e com diferentes graus de abertura – em torno de 

um tema integrador/agregador comum ou não, de subtemas, de problemas e situações 

emergentes do quotidiano, de desafios. Podem ou não envolver todas as disciplinas, 

resultarem de uma combinação parcial ou total de disciplinas, serem ao longo de todo o 

ano ou só em pequenos momentos, terem ou não produto final. As metodologias de 

trabalho podem ir desde o “saber como” ao “saber em ação”. Os alunos serão sempre o 

centro, o “motor de desenvolvimento” das DAC.   

Questões a refletir / Decisões a tomar: 
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DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO PRÁTICO OU EXPERIMENTAL 

Pressupostos: 

Esta opção afigura-se eficaz, por exemplo, nas disciplinas de Ciências Naturais (CN) e Físico-

Química (FQ), onde se experimentou a opção pela sua fusão em “áreas disciplinares” com a 

carga horária semanal equivalente à soma das duas.  

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

Como podem as CN e FQ desenvolverem projetos colaborativos conjuntos? 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS DISCIPLINAS DE UM MODO SEMESTRAL 

Pressupostos: 

A opção por uma organização semestral das disciplinas revela-se igualmente uma opção 

curricular muito eficaz. Entre outros aspetos permite reduzir o nº de disciplinas em 

simultâneo que os alunos têm ao longo do ano, garantindo melhores condições para maior 

focalização nas aprendizagens. Assim, preconiza-se que se adote a semestralização das 

disciplinas de História e Geografia (no 3º ciclo) e nas novas áreas de “Cidadania e 

Desenvolvimento” e de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) [no 2º e 3º ciclos]. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 
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CRIAÇÃO DE NOVAS DISCIPLINAS 

Pressupostos: 

São disciplinas criadas no tempo destinado à Oferta complementar, no ensino básico, 

apresentando identidade e documentos curriculares próprios. A sua conceção não é o 

resultado dos contributos das diversas disciplinas inscritas nas matrizes curriculares-base. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

No presente ano letivo de 2017/2018, foram criadas no tempo correspondente à “Oferta 

Complementar”, as disciplinas “Crescer de mãos dadas” para o 1º ano e “Formação Integral 

do Aluno (FIA)” para todas as turmas do 5º e 7º ano.  

O que se pretende propor para o próximo ano letivo e porquê? 

 

 

 

 

 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

Pressupostos: 

A Cidadania e Desenvolvimento é uma componente do currículo que integra as matrizes de 

todos os anos de escolaridade do ensino básico.  

É uma componente curricular integrada na Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania. 

São pressupostos da ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA os 

seguintes: 

 A Escola deve estar atenta aos problemas da sociedade, preparando as novas 

gerações para uma convivência plural e democrática; 

 A Cidadania não se aprende simplesmente por processos retóricos e por ensino 

transmissivo, mas por processos vivenciais; 

 A Cidadania está integrada no currículo, nas atividades letivas e não- letivas, nas 

práticas diárias da vida escolar e sua articulação com a comunidade; 

 Envolve alunos em metodologias ativas e oferece oportunidades de desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais. 
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A implementação da Estratégia de Educação para a Cidadania em cada escola está 

intrinsecamente ligada à cultura de escola e às oportunidades dadas aos alunos para se 

envolverem na tomada de decisões, nomeadamente nas que os afetam. 

O modelo proposto de operacionalização prevê três vertentes de desenvolvimento desta 

componente: 

 Transversalmente na gestão curricular disciplinar e multidisciplinar (toda a 

escolaridade); 

 Especificamente na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (2.º e 3.º ciclo EB); 

 Globalmente em projetos de escola (toda a escolaridade). 

No âmbito da disciplina de “Cidadania e Desenvolvimento”, consideram-se aprendizagens 

esperadas por ciclo e por domínios: 

 Conceção de cidadania ativa; 

 Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências para 

uma Cultura da Democracia); 

 Identificação de domínios essenciais (ex. Interculturalidade, direitos humanos, 

igualdade de género, sustentabilidade, media, saúde) – em toda a escolaridade. 

A Escola pode gerir a distribuição da carga horária da disciplina ao longo do ano letivo com 

flexibilidade, possibilitando a realização de projetos interdisciplinares. 

A avaliação da disciplina deve refletir as competências de natureza cognitiva, pessoal, social 

e emocional, desenvolvidas e demonstradas por cada aluno através de evidências. 

Os critérios de avaliação a definir pelo Conselho de Turma e pelo nosso Agrupamento para a 

disciplina de “Cidadania e Desenvolvimento” devem considerar o impacto da participação 

dos alunos e das alunas nas atividades realizadas na escola e na comunidade. 

A formalização da avaliação da “Cidadania e Desenvolvimento” deve ser feita de acordo com 

as decisões do conselho de turma, atenta a especificidade dos projetos / atividades a 

desenvolver com e pelos alunos, devendo ocorrer em, pelo menos, três momentos de cada 

ano letivo, respeitando o carácter contínuo do processo de avaliação.  

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

Que experiências reais de participação e de vivência de cidadania vamos organizar? 

Que áreas de competências do Perfil dos Alunos vamos desenvolver? 

Como vamos interligar os conhecimentos, as práticas, as ações e os valores? 

Que fóruns de discussão vamos promover numa lógica de cultura democrática da escola? 

Que metodologias vamos utilizar? 

Como vai participar cada disciplina? 
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Que parceiros da comunidade vamos envolver?  

Como vamos organizar Cidadania e Desenvolvimento? (anual/semestral/outra) 

 

 

 

 

 

PLANO CURRICULAR DE TURMA (PCT) 

Pressupostos: 

O PCT é o documento sintético, com carácter dinâmico, concebido e desenvolvido para a 

turma, que traduz o planeamento, a realização e a avaliação do ensino e das aprendizagens. 

O PCT compreende: 

 A identificação de conhecimentos, capacidades e atitudes a priorizar no trabalho com 

a turma, no cumprimento dos documentos curriculares para o ano de escolaridade; 

 A definição do contributo das várias disciplinas e áreas disciplinares para o trabalho 

de integração disciplinar, nomeadamente, através da definição dos temas a trabalhar 

ao longo do ano letivo; 

 A seleção das metodologias de trabalho a utilizar, consideradas as especificidades 

curriculares, os projetos a realizar, o perfil da turma e os mecanismos de 

monitorização da evolução das aprendizagens. 

No “caminho PAFC” que já percorremos e tendo por referência o modelo de PCT que 

construímos e temos operacionalizado, importa agora refletir sobre o que é que deve 

constar do PCT? 

Consideramos que num primeiro momento a ação a ser desenvolvida neste âmbito deve ser 

a caraterização da turma, com os pontos fortes e os pontos a melhorar. A seguir, deve 

proceder-se à identificação de competências. Num momento sequencial, dever-se-á 

proceder à definição dos domínios de articulação curricular. 

A planificação dos domínios de articulação curricular deve ser feita através de uma grelha. 

Por último, deve constar uma apreciação global final. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 
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É de manter a nossa grelha de PCT? 

Para a planificação dos domínios de articulação curricular uma grelha modelo do tipo infra 

faz sentido com as devidas adaptações, se necessário ou a nossa grelha faz mais sentido e 

porquê? 

Disciplina 
Aprendizagens 

essenciais 
Atividade/ 

metodologia 
Calendarização Recursos Avaliação Monitorização 

       
 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Pressupostos: 

A avaliação formativa é um processo usado por professores e alunos durante o ensino e a 

aprendizagem que fornece feedback para ajustar estes processos e melhorar os resultados 

aas aprendizagens que se pretendem alcançar. 

Avaliação para a aprendizagem é o processo de “recolher e interpretar evidências que 

podem ser usadas pelos professores e alunos para decidirem onde estes se situam nas 

aprendizagens, em que direção precisam de ir e qual a melhor forma de lá chegar.” 

Avaliação para a aprendizagem - Cinco estratégias chave:  

- Partilhar expetativas de aprendizagem  

- Elicitar evidências de aprendizagem  

- Feedback  

- Autoavaliação  

- Avaliação entre pares 

O PROFESSOR DEVE ENVOLVER OS ALUNOS NAS SEGUINTES QUESTÕES:  

 Para onde vou?  

 Onde estou agora?  

 O que fazer para lá chegar?  

Segundo Gibbs & Simpson (2004), o bom feedback da avaliação é: 

 Fornecido de forma suficiente, tanto em frequência, como em detalhe.  
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 Centra-se no desempenho dos alunos, nas suas aprendizagens em vez de nos 

próprios alunos e nas suas características e em ações que estão no âmbito do 

controlo dos alunos.  

 Oportuno, sendo fornecido aos alunos enquanto ainda é importante para eles e a 

tempo do professor poder ter em atenção uma informação complementar ou 

possibilitar mais assistência.  

 Adequado à finalidade do ensino e aos critérios de sucesso estabelecidos.  

 Compreendido pelos alunos, quanto ao que devem mudar para fazer melhor.  

 Aceite pelo aluno, que lhe dá atenção.  

 Tem impacto na aprendizagem.  

Não faz sentido algum fazer-se um “caminho PAFC” que implica a reconfiguração do 

currículo, novas e diferentes formas de trabalhar com os alunos, SEM SE RECONFIGURAR A 

AVALIAÇÃO (formal) dos alunos. 

Assim, parece fazer todo o sentido alterar o tempo e o modo como se avaliam os alunos. 

O caminho deve passar pela semestralização da avaliação quantitativa e pela 

operacionalização de diversos e micros momentos de avaliação de natureza descritiva e 

qualitativa ao longo ao ano letivo?  

A abolição das pautas com as classificações dos alunos parece ser também uma outra opção 

de todo pertinente. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

Como preparar e operacionalizar a avaliação formativa? 

Como sensibilizar e informar os pais relativamente à avaliação formativa?  

Como reportar a progressão das aprendizagens dos alunos?  
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OUTRAS OPÇÕES 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

Pressupostos: 

Como dar prioridade ao investimento na capacitação dos professores e das lideranças 

parece ser uma questão central no nosso “caminho PAFC”. 

Assim, para o próximo ano letivo é importante que a formação de professores seja mais 

orientada para os métodos de ensino, com base em lideranças pedagógicas (para as 

estruturas intermédias de gestão), metodologias ativas e conceitos e tecnologias inovadoras, 

centradas no aluno e na sala de aula. 

Importa pois definir as áreas, temáticas e modalidades de formação que melhor sirvam a 

nossa intencionalidade em continuar a fazer o “caminho PAFC”. 

Questões a refletir / Decisões a tomar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


