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Introdução 
 

 

PLANO DE INOVAÇÃO CURRICULAR 

CRIAÇÃO DE GRUPO DE ALUNOS COM PERCURSO CURRICULAR ALTERNATIVO 

(artº 7º portaria 181/2019, de 11 de junho, com as alterações introduzidas pela portaria 

nº 306/2021, de 17 de dezembro) 

 

 

 O plano aqui apresentado tem como objetivo dar resposta educativa a um conjunto de 

alunos que têm demonstrado dificuldades de adaptação à estrutura de ensino /aprendizagem 

desenvolvida no sistema oferecido à generalidade dos estudantes, propondo soluções 

inovadoras que permitam prevenir/ eliminar o abandono e o insucesso escolar. Estes alunos, 

à frente identificados, têm evidenciado dificuldades em adquirir os conhecimentos e 

competências previstos no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, obtendo na 

avaliação interna um significativo número de níveis inferiores a três. 

 Desse modo, o Agrupamento de Escolas do Fundão (AEF), preocupado com o percurso 

formativo destes alunos, e com a convicção que a retenção não vem resolver o problema 

existente, elaborou o presente plano que  permitirá criar e oferecer condições 

diferentes/diversificadas mais ajustadas aos interesses dos alunos pretendendo-se que, mais 

motivados, adquiram aprendizagens e competências necessárias, de acordo com o perfil 

definido para os alunos à saída da escolaridade obrigatória, contribuindo para  que a curto e 

médio prazo, afirmem a sua autonomia e responsabilidade tornando-os cidadãos ativos e 

interventivos na sociedade. Para o efeito previsto na portaria 181/2019, de 11 de junho, com 

as alterações introduzidas pela portaria nº 306/2021, de 17 de dezembro, apresenta-se o 

presente plano que se inicia com a identificação do agrupamento requerente. 
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I - IDENTIFICAÇÃO GERAL AGRUPAMENTO E PLANO DE INOVAÇÃO 

 

 

a) Estabelecimento de Ensino: Agrupamento de Escolas do Fundão – Código 161196 

 

b) Tipologia atual dos níveis de aprendizagem: Pré-escolar, 1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo, 

Curso Educação e Formação tipo 3, Secundário (Cursos Científico Humanísticos e 

Profissionais), Centro Qualifica  

 

c) Morada: Rua António José Saraiva, S/N, 6230-372 Fundão 

d) Telefone(s): 275 750 480 

e) Ciclos de Ensino abrangidos diretamente pelo plano: 3 º Ciclo 

 

f) Anos de escolaridade: 9 º ano 

g) Local de realização das componentes do currículo: Escola Secundária do Fundão 

 

h) Duração do plano: Ano letivo 2022/2023 
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II - CONCEÇÃO DO PLANO DE INOVAÇÃO CURRICULAR 

 

II.1- FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA 

 

O Agrupamento de Escolas do Fundão expressa no seu projeto educativo a missão de 

“dotar os cidadãos do concelho do Fundão de competências e conhecimentos necessários 

à sua integração plena numa sociedade em constante mudança”. Expressa igualmente no 

capítulo da Avaliação e Aperfeiçoamento dos Processos que serão procuradas medidas, que 

poderão passar pela alteração da gestão curricular, de forma a conseguir a inclusão e o 

sucesso de todos os alunos. Assim, tendo o agrupamento alunos que têm dificuldades em 

adquirir as aprendizagens essenciais (AE) e desenvolver as competências previstas no perfil 

do aluno, impõe-se elaborar um Plano de Inovação que consiga recuperar estes alunos, 

permitindo que os mesmos adquiram as aprendizagens necessárias. 

De forma a fundamentar a implementação deste plano de inovação, conforme prevê o 

nº 3, do artº 4º da portaria 181/2019, de 11 de junho, com as alterações introduzidas pela 

portaria nº 306/2021, de 17 de dezembro, concluímos que este se dirige principalmente a 

alunos sujeitos a Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão (MESAI), mas cujos resultados 

não são os desejados, nomeadamente quanto à sua assiduidade, à disciplina em sala de aula 

e à participação dos Encarregados de Educação (EE). Estes fatores refletem-se em resultados 

que não são os preconizados no nosso projeto educativo. Desse modo, consideramos 

fundamental dar uma resposta curricular e pedagógica adequada para ultrapassar estes 

problemas. É para nós claro que o atual modelo de organização curricular não os consegue 

motivar, nem responder às suas necessidades de aprendizagem. O modelo de ensino geral 

explica, em parte, o elevado absentismo destes discentes e também a indisciplina dentro da 

sala de aula que leva, várias vezes, ao envio dos mesmos para o Gabinete de Promoção do 

Sucesso (GPS), ou mesmo à aplicação de medidas corretivas e sancionatórias. 

A maioria destes alunos beneficia de MESAI universais e seletivas, mas as estratégias 

implementadas, apesar do esforço de todos os intervenientes, não estão a permitir ultrapassar 

as necessidades, que se traduzem no seu sucesso escolar. Apesar destas MESAI se preverem 

manter no próximo ano, elas deverão ser aplicadas num novo contexto mais motivador para 

os alunos e, dessa forma, aumentar a sua eficácia. Assim, tendo como objetivo a promoção 

da qualidade das aprendizagens, a sua diversificação e o sucesso pleno de todos os alunos, 

vimos propor um plano de inovação que o permita atingir. 

Considerando que as ofertas educativas existentes no ensino básico não se revelam 

adequadas ao perfil dos alunos anteriormente referidos, conforme prevê o nº 1, do artº 7º, da 

portaria 181/2019, de 11 de junho, com as alterações introduzidas pela portaria nº 306/2021, 

de 17 de dezembro, analisadas as possibilidades previstas no artº 4º, da referida portaria, 

considera-se que a medida mais adequada será a gestão autónoma da matriz curricular, numa 

percentagem superior a 25%, criando novas disciplinas que sejam mais ajustadas e 
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motivadoras para os alunos e que simultaneamente desenvolvam as competências necessárias 

e previstas no perfil do aluno. Desse modo, propõe-se a criação de um percurso curricular 

alternativo (PCA) (previsto no artº 7º, do referido diploma) para alunos do 3º ciclo, para os 

quais a atual oferta se mostra inadequada dado o risco de retenção, seja por questões 

cognitivas, comportamentais, de assiduidade ou outras. 

  O objetivo deste Plano de Inovação é permitir aos alunos com Percurso Curricular 

Alternativo concluírem a escolaridade obrigatória, sem mais retenções. Pretendemos que estes 

alunos adquiram as competências previstas nas áreas de competências do perfil do aluno 

(PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVO, RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, 

SABER CIENTÍFICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO, RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA, BEM-ESTAR SAÚDE E AMBIENTE, SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E ARTÍSTICA, LINGUAGENS E TEXTOS, CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO, 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) e que concluam o 3º ciclo, podendo depois optar pelas 

diferentes vias de ensino que o agrupamento oferece. Para que este objetivo seja alcançado é 

fundamental que as matrizes curriculares, e fundamentalmente os currículos de cada área, 

vão ao encontro dos interesses dos alunos e permitam a ligação entre o conhecimento 

científico e prático, considerando sempre os interesses dos discentes, o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória e o cumprimento das AE. 

Pretendemos assim dar uma resposta educativa que vá ao encontro das necessidades 

dos nossos jovens, promovendo o seu sucesso, criando percursos diversificados que 

constituam vias de transição para a vida ativa, isto porque se trata de um conjunto de jovens 

desmotivados/desinteressados, com historial de absentismo escolar, em que as famílias 

demonstraram dificuldades no exercício de uma parentalidade positiva e responsável, 

registando-se ao longo do seu percurso escolar retenções e consequentemente algum 

desfasamento entre a idade dos jovens e o nível de escolaridade que frequentam. São 

jovens/famílias com fragilidades socioeconómicas a quem frequentemente são atribuídos 

apoios sociais da segurança social (RSI), com acompanhamento por parte de instituições 

externas ao agrupamento, com as quais temos parcerias na intervenção. Nas famílias existem 

poucas referências, para os jovens, e paralelamente uma desvalorização do papel da escola, 

não reconhecendo o quão fundamental é a mesma para uma integração com sucesso na 

sociedade, o que acentua a desmotivação e desinteresse, dos seus educandos, pela escola, 

estando alguns destes alunos já sinalizados na CPCJ. 

Para este desígnio, o agrupamento assume um compromisso profundo com este Plano 

de Inovação alocando ao seu desenvolvimento recursos humanos, experientes, e materiais 

que garantam elevado empenho na concretização dos objetivos definidos, nomeadamente 

conseguir que estes jovens adquiram conhecimentos e competências que lhes permitam 

ultrapassar o seu historial de insucesso (retenções e absentismo) e o risco de abandono 

escolar precoce, para que consigam atingir a escolaridade obrigatória. 



Agrupamento de Escolas do Fundão 

 

6 
 

A equipa pedagógica do grupo de alunos irá funcionar de forma articulada, sendo 

marcado no seu horário uma hora semanal, no âmbito da componente não letiva (trabalho de 

estabelecimento) para reunião pedagógica e de articulação. As novas disciplinas de 

Programação e Robótica, Saúde e Fenómenos Físicos, Oficina Artística e Dramática (Educação 

Artística), Educação para a Vida Quotidiana (Educação para o Consumo), serão espaços de 

desenvolvimento de projetos do interesse dos alunos onde se aplicarão, de forma prática, os 

conhecimentos e competências das restantes disciplinas bem como o desenvolvimento de AE 

das disciplinas do currículo. Estas disciplinas farão igualmente um trabalho articulado entre si 

produzindo textos e apresentações orais ligados aos projetos a desenvolver e/ou associando 

os conceitos teóricos ao trabalho que está a ser desenvolvido. Para reforçar esse objetivo 

propõe-se o trabalho com pares pedagógicos, em algumas horas, das novas disciplinas, que 

terão majoração no horário dos professores através do recurso ao crédito horário do 

agrupamento, uma vez que a portaria 181/2019, de 11 de junho, com as alterações 

introduzidas pela portaria nº 306/2021, de 17 de dezembro não permite crédito adicional. O 

recurso ao crédito do agrupamento será acomodado nos horários dos recursos humanos 

existentes, cumprindo o estabelecido nos nº 4 e 5, do artº 12, do DL 55/2018. Os alunos verão 

assim, com a prática, a aquisição das AE, a aplicação dos conhecimentos e competências 

desenvolvidos nas diferentes áreas, prevendo-se além dum processo diferenciado, a 

apresentação dos materiais produzidos para que os alunos possam ver 

reconhecido/valorizado publicamente o trabalho desenvolvido. 

No plano aqui proposto, além duma alteração curricular superior a 25%, propomos um 

currículo que englobe todas as disciplinas da matriz curricular base e a formação duma equipa 

pedagógica, que já iniciou e que continuará a adequar-se ao trabalho necessário à 

implementação deste plano. Com este plano vamos dar um cariz prático à aprendizagem para 

que os alunos tomem consciência da importância da escola, aplicando os conhecimentos e 

competências adquiridos. O essencial terá sempre em conta o cumprimento integral das AE 

definidas para as disciplinas. Muitas vezes nas turmas do ensino geral, estes alunos, apesar 

das medidas de apoio à aprendizagem implementadas, revelam ritmos de aprendizagens mais 

lentos ou dificuldades de concentração que os deixa numa situação de desvantagem 

relativamente ao grupo turma onde se inserem. Os métodos e processos de ensino dirigidos 

para a maioria dos alunos acaba por não responder da melhor forma aos que têm interesses 

divergentes e necessitam de respostas mais individualizadas, acumulando-se as dificuldades 

e o atraso na aquisição de conhecimentos e competências essenciais, gerando insucesso e 

agravando a desmotivação. O absentismo de alguns destes alunos é mais um fator que agrava 

as dificuldades antes referenciadas. Com este plano vamos tentar evidenciar o que é essencial 

nas AE para o desenvolvimento das AE e dar um cariz prático à aprendizagem para que os 

alunos tomem consciência da importância da escola, aplicando os conhecimentos e 

competências adquiridos. O essencial terá sempre em conta o cumprimento integral das AE 
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definidas para as disciplinas. Dessa forma, iremos envolver estes alunos nos projetos 

desenvolvidos no agrupamento e nas parcerias externas que temos estabelecidas.  

Através deste plano, com caráter temporário como prevê o nº 1, do artº 7º da referida 

portaria, conseguiremos dar resposta às necessidades de aprendizagem destes jovens e 

permitir a sua recuperação não só escolar, mas também pessoal e social. 

Com o objetivo de identificar mais especificamente as características destes jovens, 

fizemos um levantamento dos alunos com elevado número de níveis negativos (mais de 3 

níveis inferiores a 3), comportamentos desadequados e historial de retenções, tendo concluído 

que: 

• São alunos desmotivados/desinteressados, alguns com historial de retenção e 

absentismo escolar; 

• Várias famílias demonstraram dificuldades na responsabilização ao longo do seu 

percurso escolar (com várias sinalizações para sistemas de proteção social como CPCJ, 

Segurança Social, Instituições locais como GNR, CAFAP, MATRIZ, entre outras); 

• Existe uma falta de referências no contexto familiar e social do aluno, assumindo a 

escolaridade um papel fundamental para a inserção com sucesso na sociedade; 

• São alunos em que as MESAI implementadas se têm revelado pouco eficazes; 

• Não existe enquadramento destes alunos em mais nenhuma medida educativa 

existente, que não o PCA.  

 

Assim, assumimos os seguintes compromissos: 

 

• Trabalhar para que estes jovens, com baixas expectativas em relação ao seu futuro 

escolar/profissional, adquiram metodologias de trabalho, como o de "projeto", o "saber-

fazer" que lhes permita não só a certificação na escolaridade obrigatória, evitando assim 

o seu abandono escolar precoce, como também a aquisição das AE e de competências 

para a inserção futura no mercado de trabalho, sendo para isso fundamental as parcerias 

estabelecidas; 

• Para objetivar este compromisso, propomo-nos melhorar o nível de assiduidade dos 

alunos em 10%, quando comparada com o ano 2021/2022 (em 2020/21 o valor médio 

final de absentismo destes alunos foi de 83 faltas por aluno). Esta assiduidade será 

monitorizada todos os períodos; 

• Uma especial atenção aos alunos com maior absentismo, solicitando com maior 

frequência a colaboração da Escola Segura, o que poderá levar a um aumento do nível de 

assiduidade definido na meta anterior; 

• Ir ao encontro das necessidades e dos interesses dos nossos jovens, promovendo a 

sua autoconfiança e permitindo o seu sucesso escolar, criando percursos diversificados 

que constituam vias de sucesso escolar; 
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• Utilizar metodologias mais centradas nos alunos e no trabalho experimental, o que 

certamente será mais motivador para estes alunos. 

 

• Para objetivar este compromisso, iremos propor cursos profissionais nos domínios da 

informática e eletrónica. 

• Iremos igualmente fomentar a diminuição em 5% das participações disciplinares 

/encaminhamentos para o GPS, quando comparadas com o ano 2021/2022 (em 2020/21 

o valor médio final de comportamentos perturbadores foi de 2 por aluno). Estas 

participações serão monitorizadas todos os períodos.  

• Trabalhar de forma concertada entre Conselho de Turma, Equipa Pedagógica, Serviços 

de Psicologia e Orientação, Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), 

Pais/EE, Parceiros, Órgãos de Supervisão da Escola (Conselho Pedagógico e Conselho 

Geral), Centro de Formação da Associação de Escolas da Beira Interior (CFAEBI) e outras 

estruturas externas, para disponibilizar recursos e estratégias que permitam a estes 

jovens obter sucesso escolar; 

• Considerando fundamental a participação da família no processo de aprendizagem, 

para objetivar este compromisso, propomo-nos aumentar em 10% a participação na vida 

da escola dos EE. Este indicador terá em conta a participação em reuniões e atividades da 

turma quando comparadas com o ano 2021/2022 (em 2020/21 o valor médio final de 

assistência às reuniões de EE foi de 63%). Estas participações serão monitorizadas todos 

os períodos. 

• Trabalhar para que, depois da conclusão da escolaridade básica (9°ano), os alunos 

continuem o seu percurso escolar num Curso Profissional ou num Curso Científico 

Humanístico para que possam concluir o ensino secundário.  

 

II.2 APROVAÇÃO DO PLANO DE INOVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA 

ESCOLA 

 

Conforme prevê o n.° 1, do artigo 9.°, da portaria 181/2019, de 11 de junho, com as 

alterações introduzidas pela portaria nº 306/2021, de 17 de dezembro, a escola garantiu a 

participação dos alunos e EE na conceção e desenvolvimento do plano, através de sessões de 

trabalho em que os mesmos foram auscultados e concordaram com o plano, nomeadamente 

através de comunicação escrita. Do mesmo modo, o Conselho Pedagógico do agrupamento, 

em reunião de 15 de junho de 2022, com um conhecimento mais real e fundamentado 

das necessidades, considerou ser esta a medida educativa mais adequada para estes 

alunos, tendo aprovado o plano que se submete para aprovação. 

Quanto ao Conselho Geral, os conselheiros tomaram conhecimento do plano através 

de comunicação escrita, pedindo-se sugestões de alteração a todos os membros. O Conselho 

Geral (CG), reuniu em 05 de setembro de 2022 tendo aprovado o presente Plano de Inovação. 
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II.3 OPERACIONALIZAÇÃO DE UM PLANO DE FORMAÇÃO 

 

Conforme estipula o n.° 3, do art. 5
o

, da mesma portaria, está prevista, em articulação 

com o CFAEBI, através do seu plano de formação para o biénio 2021/2023, a 

operacionalização de um plano de formação, privilegiando o acompanhamento de todo o 

trabalho docente que integra esta resposta curricular. As ações, que constam no referido 

plano, previstas para frequência em grupo ou de forma isolada, conforme os temas a abordar, 

são: 

- Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 
- Capacitação Digital de Docentes - Nível 2  
- Capacitação Digital de Docentes - Nível 3  
- Abrir a sala de aula a projetos: eTwinning, colaborativos e digitais  
- Ciências do Ambiente: Comunicação em Espaços Naturais (Parque Natural da Serra da 

Estrela)  
- Desenvolvimento de competências em tutoria  
- Educação Inclusiva e Diversidade em Sala de Aula  
- Indisciplina(s) na escola: Para uma prática integrada e sustentada de intervenção  
- Mentor: Tutorias Autorregulatórias CFAEBI  
- Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação Pedagógica: Projeto Maia  
- Para uma melhoria das práticas de avaliação, no âmbito da flexibilidade curricular  
- O Teatro e a Expressão Dramática na Sala de Aula  
- A metodologia de Projeto e a interdisciplinaridade na promoção das Aprendizagens 

Essenciais   
- O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) como espaço estratégico para a construção de 

uma escola inclusiva  
- Importância da Avaliação Pedagógica: Projetos de Intervenção na Escola Autonomia e 

Flexibilidade Curricular na Sala de Aula - Promoção do Sucesso no Ensino das Ciências  
- MILAGE APRENDER+ para criar ambientes de aprendizagem do século XXI na disciplina 

de Matemática dos Ensinos Básico e Secundário AELN  
- Práticas de Desenvolvimento Curricular e Avaliação em Cidadania e Desenvolvimento  
- Desenvolvimento Curricular em Artes – Música 
- El componente oral en la clase de Español lengua extranjera: herramientas de evaluación 
– Espanhol  

 

  



Agrupamento de Escolas do Fundão 

 

10 
 

II.4 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO DE ALUNOS: 

 

Efetuado o inventário do número de alunos com 3 ou mais níveis inferiores a 3, no 3º 

período, concluímos que existem 9 alunos no 8º ano que estão nesta situação. Estes alunos 

já possuem MESAI, ou estão incluídos num plano de inovação que termina, já foram objeto de 

múltiplas ações, entre outras, sinalizações, nomeadamente para a CPCJ. São alunos, na 

generalidade, inseridos em contextos familiares desfavorecidos, com dificuldades de 

aprendizagem, baixa autoestima e pouco motivados que necessitam, de um acompanhamento 

muito mais individualizado e de um ensino mais prático e diversificado, onde seja evidente a 

aplicabilidade/utilidade das aprendizagens realizadas na escola, nas atividades da vida 

quotidiana. A componente mais prática, que é evidente nos cursos de dupla certificação, 

constituiu-se como uma importante estratégia motivacional, no entanto, estes alunos não têm 

idade para ingressar num CEF tipo 3. 

Foi com base nesta caracterização que foi feito o projeto, embora tendo em conta o 

calendário em que estamos a efetuar a reformulação seja possível dados atualizados dos 

alunos que optaram por frequentar o plano de inovação do 9º ano. 

Não obstante a melhoria e o sucesso académico através da participação, de alguns, 

num plano de inovação anterior, continuam a ser evidentes problemas socio emocionais e de 

relacionamento, que condicionam a aprendizagem, difíceis de ultrapassar, a maioria com 

origem no contexto familiar, que desde sempre demonstrou baixa valorização da escola, baixa 

literacia, incapacidade em tolerar frustrações ou negociar qualquer situação e estipular regras. 

Desta forma, é fundamental impedir retrocessos, sendo fundamental, generalizar os bons 

resultados evidenciados por alunos que frequentaram o PCA no ano anterior, que 

paralelamente ao trabalho de maior proximidade com a família, a diferenciação pedagógica, 

num grupo turma de menor dimensão, continue a ser um pressuposto estruturante da ação 

pedagógica, a qual tem em conta todos os alunos na relação com as tarefas de aprendizagem. 

Estas, através deste plano de inovação, serão diferentes, porque mais ajustadas às 

necessidades individuais, salvaguardando-se o perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória e a realização de todas as AE referentes ao 9º ano, quanto aos conteúdos, quanto 

ao tempo e ao modo de as realizarem, quanto aos recursos, condições e apoios da equipa 

pedagógica, incluindo técnicos e terapeutas, que serão disponibilizados, pela escola e 

entidades parceiras, de forma prioritária. 

Os alunos que frequentaram o PCA de 8º ano mostraram motivação para a 

aprendizagem e melhoraram bastante o comportamento com as estratégias de aprendizagem 

realizadas e a interdisciplinaridade existente. A mudança dos alunos, que frequentaram o PCA 

anterior, para uma turma e um currículo estabelecido a nível nacional poderá constituir um 

risco de insucesso no final do ciclo. Apesar da medida dever ser temporária (artº 7º da portaria 

181/2019, com as alterações introduzidas pela portaria nº 306/2021, de 17 de dezembro), 

justifica-se mantê-la por mais um ano para alguns dos alunos que beneficiaram da medida no 
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ano anterior, uma vez que os alunos estão num processo de crescimento, tiveram uma boa 

reação às medidas implementadas e poderiam regredir no seu comportamento e 

aprendizagem caso ingressassem numa turma do 3º ciclo geral.  

Considerando as idades de todos os alunos, na matrícula já efetuada, temos a seguinte 

caracterização: 

Idades/ ano Esc. 13 anos 14 anos TOTAL 

8º ano 3 6 9 

 

Alguns destes alunos já tiveram uma retenção, pelo que urge dar-se uma resposta 

diferente aos mesmos, evitando-se a retenção, aplicando uma organização curricular 

adaptada, integrando metodologias e estratégias que permitam a descoberta do sentido de 

utilidade da escola, ou seja, que encontrem uma motivação para não a abandonarem, 

frequentando-a com assiduidade e sucesso. Destes 9 alunos, um deles teve 3 níveis inferior a 

3, e um outro 2 níveis inferiores a 3. Salienta-se também que a grande maioria frequentou um 

Plano de Inovação no 8º ano. 

Para os três alunos, sem historial de retenções, cuja transição se baseou no 

pressuposto de poderem vir a recuperar AE não realizadas, numa lógica de ciclo, a 

possibilidade de virem ser integrados num PCA permitirá um apoio mais individualizado e, 

por conseguinte, mais diferenciado e dirigido, havendo uma maior probabilidade de sucesso 

na recuperação (prevenção do insucesso) face ao avolumar das lacunas, agravadas pela 

situação pandémica vivida nestes últimos anos.  são alunos que tiveram MESAI ao longo dos 

vários anos de escolaridade e manifestaram sempre alguns problemas comportamentais. Foi 

também este facto que levou os EE a procurarem a inclusão dos educandos no plano de 

inovação do ano anterior, apesar de inicialmente a escola não ter essa intenção. O 

acompanhamento, as metodologias adotadas e o sucesso obtido levaram a que um EE a quem 

se aconselhou a inclusão do aluno numa turma do 9º ano geral, tivesse manifestado a intenção 

de matricular o aluno num PCA de 9º ano se o mesmo fosse autorizado a funcionar. 

As estratégias pedagógicas implementadas no presente ano letivo que conduziram ao 

sucesso destes alunos, e que devem ser mantidas, são:  - equipa pedagógica (a maior parte 

dos elementos já se conhece e trabalha junto); - par pedagógico; - reunião pedagógica 

quinzenal; - práticas/atividades motivadoras; recurso às tecnologias no processo ensino 

aprendizagem;- feedback, que permite formar e informar os alunos sobre o desenvolvimento 

e a qualidade das suas aprendizagens; - avaliação formativa como a modalidade de avaliação 

principal de  apoio às aprendizagens, nomeadamente à autorregulação dos percursos dos 

alunos em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos EE.  

Estas estratégias pedagógicas tiveram como foco prioritário promover nos alunos o 

sentimento de pertença à turma e à escola (gosto pela escola); desenvolver a autoestima e 

confiança; ensinar a estar numa sala de aula e a estudar. Consideramos que estas metas foram 

atingidas e que os alunos estão em melhores condições para aprender. No entanto, tendo em 
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conta as características destes três alunos, ouvidos os EE, o CT considerou que estes poderão 

regredir ao reintegrar as turmas de origem, levando ao insucesso e indisciplina.  

 Considerando o risco de alguns alunos não virem a concluir o 9º ano, propõe-se a 

criação de 1 turma de PCA no 9º ano, que dará resposta aos alunos do 8º ano que transitaram 

com disciplinas com nível inferior a 3 e com dificuldades de aprendizagem, que necessitam 

de realizar tarefas e atividades mais motivadoras, mais ajustadas ao seu estilo de 

aprendizagem, com reflexos ao nível dos processos cognitivos, nomeadamente com a 

capacidade de atenção, de concentração, de processamento de informação, de raciocínio e de 

resolução de problemas. Como temos aprovado um CEF de Operador de Informática, tipo 3, 

os alunos do 8º ano que já tenham 15 anos e estejam nestas condições integrarão um CEF 

tipo 3, conjuntamente com os alunos eventualmente retidos no 9º ano (neste momento 6 

alunos, embora possam vir a concluir em exame). Também se espera que as MESAI em 

desenvolvimento permitam diminuir o número de alunos nestas condições. Consideramos que 

esta é a forma mais viável de reduzir o insucesso dos nossos alunos, ajudando-os a adquirir 

as AE e a desenvolver competências necessárias para um cidadão do século XXI. 

Dos 18 alunos que frequentaram o PCA de 8º ano, 9 integraram um CEF e 2 integraram 

as turmas de origem, havendo 7 que têm expetativas de integrar um novo PCA de 9º ano. As 

estratégias antes enunciadas, nomeadamente a equipa pedagógica coesa, o par pedagógico; 

a reunião pedagógica quinzenal; as práticas/atividades motivadoras; o recurso às tecnologias 

no processo ensino aprendizagem; o feedback, que permite formar e informar os alunos sobre 

o desenvolvimento e a qualidade das suas aprendizagens; a avaliação formativa como a 

modalidade de avaliação principal de  apoio às aprendizagens com autorregulação dos 

percursos dos alunos em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos EE, foram 

estratégias fundamentais e inovadoras que permitiram uma integração no ano terminal de 

ciclo.  

Neste plano prevê-se igualmente a dinamização de várias atividades que tragam os EE 

à escola. Além das já referidas, pretende-se dinamizar exposições dos trabalhos dos alunos e 

convidar os EE a visitar essas exposições, convites aos EE para darem conta das suas 

experiências pessoais e profissionais aos alunos, incentivo para que os EE proponham uma ou 

várias atividades dinamizadas por eles. Estas estratégias permitirão certamente um maior 

envolvimento dos EE na vida da escola e consequentemente uma maior valorização da escola. 
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III. DESENHO CURRICULAR PCA –  

    9º ano do Ensino Básico                                             Matriz Curricular da escola 
 
Componentes de 

currículo  

9.º 

ano 

Tempo

s 

Áreas disc./Disciplinas:    

Línguas 400  

Português 200 4 

Inglês 100 2 

Espanhol/Francês 100 2 

Ciências Soc. Hum. 250  

História e Geografia 150 3 

Educação para a 

vida quotidiana 

100 2 

   

Matem. e ciências 550  

Matemática  150 3 

Programação e 

robótica 

150 3 

Saúde e fenómenos 

físicos 
200 4 

Físico Quím. 50 1 

Educ. Fís. e Artíst. 300  

Oficina artística e 

dramática 

100 2 

Educação Física  200 4 

EMR 50 1 

   

Total  1500 

(1550) 

30 

 
 

 

 

O desenho curricular proposto tem em consideração o estipulado na alínea c) do nº 4, da 

portaria 181/2019, de 11 de junho, com as alterações introduzidas pela portaria nº 306/2021, 

de 17 de dezembro, dando cumprimento ao estabelecido na subalínea ii), da alínea c), do artº 

4º, da portaria 181/2019 na versão atualizada pela portaria 306/2021. Desse modo, juntam-

se aprendizagens essenciais (AE) e tempos da matriz curricular de escola, aprovada pelo 

Conselho Pedagógico, criando disciplinas agregadoras, que se apresentam nas páginas 

seguintes.  
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História e 

Geografia  

 

Disciplina agregadora, a funcionar com 150 minutos semanais, mobilizando aprendizagens 

essenciais/tempos de História (100 min) e de Geografia (50 min) de acordo com a matriz 

curricular. É uma disciplina que procura o desenvolvimento das AE das disciplinas de História 

e de Geografia. A perspetiva existente é estabelecer uma maior articulação na caracterização 

do território e da sua história, trabalhando numa metodologia de aproximação ao território 

local e à sua história, duma forma articulada entre as 2 disciplinas que no currículo geral 

aparecem separadas. 

 

Disciplinas  

agregadas 

 

 
História e Geografia 

 
 
 
Objetivos 
gerais 
 

Será uma disciplina agregadora, que pretende uma abordagem às aprendizagens essenciais 

das duas disciplinas numa perspetiva conjunta e sempre que possível com ligação ao contexto 

local. Pretende-se desenvolver as aprendizagens dos temas A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR 

DO SÉCULO XX, DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, DO SEGUNDO PÓS-

GUERRA AOS DESAFIOS DO NOSSO TEMPO E CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO, AMBIENTE E 

SOCIEDADE, mobilizando as estratégias previstas nos documentos orientadores, aplicando-as 

aos contextos locais. 

 
 
 
Objetivos  
específicos 
 

O aluno deve ser capaz de: 

• Relacionar as aprendizagens previstas nos documentos das disciplinas com contextos 

locais. 

• Utilizar metodologias e estratégias que sejam motivadoras da sua autoaprendizagem. 

• Relacionar o contexto nacional e internacional com o contexto local identificando dessa 

forma as suas experiências com o currículo e aprendizagens a desenvolver. 

• Utilizar técnicas e instrumentos diversificados que lhe permitam questionar a realidade 

local. 

• Pesquisar informação e avaliá-la criticamente, transmitindo-a aos seus pares. 

• Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha e colaboração. 

• Discutir ideias aceitando o ponto de vista do outro. 

• Transformar a informação recolhida em conhecimento. 

• Trabalhar em equipa e comunicar através dos diferentes meios disponíveis. 

• Melhoria qualidade aprendizagens. 

• Os objetivos específicos serão definidos pela equipa pedagógica no âmbito da planificação 

inicial. 

 
Avaliação e  
classificação 
 

 

A avaliação será da nova disciplina, que agrega a totalidade da carga horária e das 

aprendizagens essenciais das disciplinas de História e de Geografia. A classificação será 

efetuada nos termos do nº 5 do artº 12º-B da portaria 181/2019, com as alterações 

introduzidas pela portaria nº 306/2021. 

 

Metas  
 

Entre 75% a 95% dos alunos atingem com sucesso, pelo menos 50% dos objetivos específicos 

definidos na planificação a elaborar pela equipa pedagógica. 

 

Indicadores 
 

Instrumento comparativo do desempenho do aluno em cada área de competência, a aplicar 

no início do ano letivo e no final de cada trimestre. 
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Educação 

para a 

vida 

Quotidiana  

 

Disciplina agregadora, a funcionar com 100 minutos semanais, mobilizando aprendizagens 

essenciais/tempos de Português (50 min) e de Cidadania e Desenvolvimento (50 min) de 

acordo com a matriz curricular. É uma disciplina que procura o desenvolvimento das AE das 

disciplinas de Português e de Cidadania e Desenvolvimento, numa perspetiva da literacia 

financeira e educação para o consumo.  

 

Disciplinas  

agregadas 

Português e Cidadania e Desenvolvimento 

 
 
 
Objetivos 
gerais 
 

É uma disciplina que irá ser trabalhada de forma interdisciplinar com as disciplinas de 

Português, Matemática, Ciências naturais, Físico-Química, entre outras. As questões da leitura, 

oralidade e interpretação, assim como a escrita de reclamações e análise da publicidade 

(comunicação em sentido amplo) são elementos essenciais da educação para o consumo, 

preparando os alunos para as decisões que, no futuro, terão que tomar sobre os seus hábitos 

de consumo. 

Será uma disciplina agregadora que desenvolve as AE e os tempos previstos das disciplinas de 

Português, nomeadamente nos temas da LEITURA, ESCRITA E ORALIDADE, mobilizando as 

estratégias previstas nos documentos orientadores, aplicando-as aos contextos locais. 

Considerou-se importante a introdução da educação para o consumo, que se denominou 

Educação para a Vida Quotidiana, pois ela é fundamental nas competências do cidadão atual. 

Pretende-se, deste modo, que os alunos consigam adquirir competências que lhes permitam 

aprender a gerir o dinheiro, compreender a importância da poupança e praticar a compra de 

bens necessários ao dia a dia, aprendendo a ser conscientes nos consumos que fazem. Para 

esta nova área contribuirão as disciplinas de português, cidadania, matemática, assim como a 

saúde e fenómenos físicos. Pretende-se globalmente desenvolver competências para aprender 

a aprender, saber pesquisar e selecionar a informação que hoje está acessível em múltiplos e 

diversificados locais. 

 
Objetivos  
específicos 
 

O aluno deve ser capaz de: 

• Dominar competências nucleares de compreensão e expressão nas modalidades escrita e 

oral. 

• Relacionar as aprendizagens previstas nos documentos das disciplinas com contextos 

locais. 

• Utilizar metodologias e estratégias que sejam motivadoras da sua autoaprendizagem. 

• Relacionar o contexto nacional e internacional com o contexto local identificando dessa 

forma as suas experiências com o currículo e aprendizagens a desenvolver. 

• Utilizar técnicas e instrumentos diversificados que lhe permitam questionar a realidade 

local. 

• Pesquisar informação e avaliá-la criticamente, transmitindo-a aos seus pares. 

• Utilizar meios digitais para recolher e transmitir a informação produzida. 

• Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha e colaboração. 

• Discutir ideias aceitando o ponto de vista do outro. 

• Transformar a informação recolhida em conhecimento. 

• Trabalhar em equipa e comunicar através dos diferentes meios disponíveis. 

• Melhoria qualidade aprendizagens. 

• Os objetivos específicos serão definidos pela equipa pedagógica no âmbito da planificação 

inicial. 

Avaliação e  
classificação 

Disciplina com agregação parcial das Aprendizagens Essenciais (AE) e da carga horária da 

disciplina de Português e total da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. A classificação 

atribuída produz efeitos apenas na disciplina de Cidadania e desenvolvimento, uma vez que 

mobilizou a totalidade das AE e da carga horária. A informação relativa à avaliação das 

aprendizagens será mobilizada para a disciplina de Português, conforme estabelecido no nº 

6 do artº 12º-B da portaria 181/2019, com as alterações introduzidas pela portaria nº 

306/2021. 

 

Metas  
 

Entre 75% a 95% dos alunos atingem com sucesso, pelo menos 50% dos objetivos específicos 

definidos na planificação a elaborar pela equipa pedagógica. 

 

Indicadores 
 

Instrumento comparativo do desempenho do aluno em cada área de competência, a aplicar 

no início do ano letivo e no final de cada trimestre. 
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Programação 

e Robótica  

 

Disciplina agregadora, a funcionar com 150 minutos semanais, mobilizando aprendizagens 

essenciais/tempos de Matemática (100 min) e TIC (50 min) de acordo com a matriz curricular. 

É uma disciplina que procura o desenvolvimento das AE das disciplinas de Matemática e das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), numa perspetiva de desenvolvimento dos 

conceitos matemáticos que permitem a programação e do desenvolvimento das TIC. 

 

Disciplinas  

agregadas 

Matemática e Tecnologias de Informação e Comunicação 

 
 
 
Objetivos 
gerais 
 

É uma disciplina com um carácter transdisciplinar, desenvolvida de modo a permitir a 

aprendizagem e a aplicação de AE entre todas as disciplinas do 3º ciclo, com especial 

coordenação com a disciplina de matemática (integrando 100 minutos para desenvolvimento 

das AE desta disciplina), e TIC (integrando 50 minutos para desenvolvimento das AE desta 

disciplina). Contudo, todas as disciplinas se vão coordenar com esta nova área disciplinar, no 

desenvolvimento de competências orais e escritas no âmbito da língua portuguesa ou 

estrangeiras. Pretende também aplicar a metodologia de Projeto, com o intuito de desenvolver 

soluções para problemas que serão abordados nas várias disciplinas. 

Será uma disciplina agregadora que junta as AE, nomeadamente nos temas SEGURANÇA, 

RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS, INVESTIGAR E PESQUISAR, COMUNICAR E COLABORAR, 

CRIAR E INOVAR, ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS, RACIOCÍNIO MATEMÁTICO, mobilizando as 

estratégias previstas nos documentos orientadores, aplicando-as aos contextos locais. 

 
 
 
 
Objetivos  
específicos 
 

O aluno deve ser capaz de: 

• Dominar competências nucleares de compreensão e expressão nas modalidades escrita e 

oral. 

• Utilizar meios digitais para recolher e transmitir a informação produzida. 

• Relacionar as aprendizagens previstas nos documentos das disciplinas com contextos 

locais. 

• Utilizar metodologias e estratégias que sejam motivadoras da sua autoaprendizagem. 

• Relacionar as aprendizagens essenciais das disciplinas com as linguagens utilizadas em 

meio digital. 

• Utilizar técnicas e instrumentos diversificados. 

• Pesquisar informação e avaliá-la criticamente, transmitindo-a aos seus pares. 

• Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha e colaboração. 

• Discutir ideias aceitando o ponto de vista do outro. 

• Transformar a informação recolhida em conhecimento. 

• Trabalhar em equipa e comunicar através dos diferentes meios disponíveis. 

• Melhoria qualidade aprendizagens. 

• Os objetivos específicos serão definidos pela equipa pedagógica no âmbito da planificação 

inicial. 

Avaliação e  
classificação 
 

Disciplina com agregação parcial das Aprendizagens Essenciais (AE) e da carga horária da 

disciplina de Matemática e total da disciplina de TIC. A classificação atribuída produz efeitos 

apenas na disciplina de TIC, uma vez que mobilizou a totalidade das AE e da carga horária. A 

informação relativa à avaliação das aprendizagens será mobilizada para a disciplina de 

Matemática, conforme estabelecido no nº 6 do artº 12º-B da portaria 181/2019, com as 

alterações introduzidas pela portaria nº 306/2021. 

 

Metas  
 

Entre 75% a 95% dos alunos atingem com sucesso, pelo menos 50% dos objetivos específicos 

definidos na planificação a elaborar pela equipa pedagógica. 

 

Indicadores 
 

Instrumento comparativo do desempenho do aluno em cada área de competência, a aplicar 

no início do ano letivo e no final de cada trimestre. 
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Saúde e 

Fenómenos 

Físicos 

 

Disciplina agregadora, a funcionar com 200 minutos semanais, mobilizando aprendizagens 

essenciais/tempos das Ciências Naturais (150 min) e Físico-Química (50 min) de acordo com 

a matriz curricular. É uma disciplina que procura o desenvolvimento das AE das disciplinas de 

Ciências Naturais e da Físico-Química, numa perspetiva de articulação das aprendizagens com 

recurso ao trabalho laboratorial. 

Disciplinas  

agregadas 

Ciências Naturais e Físico-Química 

 
 
 
Objetivos 
gerais 
 

É uma disciplina com um carácter transdisciplinar, desenvolvida de modo a permitir a 

aprendizagem e a aplicação de AE entre todas as disciplinas, com especial coordenação com 

as aprendizagens das disciplinas de Ciências Naturais (integrando 150 minutos para 

desenvolvimento das AE desta disciplina) e Físico-Química (integrando 50 minutos para 

desenvolvimento das AE desta disciplina). A disciplina de Físico-Química será lecionada em 

estrita colaboração com as Ciências Naturais, nesta nova disciplina. Pretende-se igualmente 

que esta disciplina tenha uma forte componente laboratorial (utilizando os laboratórios da 

escola secundária) e que coordene projetos que envolvam as outras disciplinas. O 

desenvolvimento de competências no domínio do trabalho de equipa, do "aprender-fazendo" 

para a área das ciências, do cumprimento de regras, da adoção de estilos de vida saudáveis, 

da ética e dos valores são elementos considerados importantíssimos na formação dos alunos. 

Permitirá também a ligação dos projetos às empresas ou instituições com que temos parcerias, 

à semelhança do que já se faz com muitos projetos desenvolvidos. 

Será uma disciplina agregadora que junta as AE e os tempos previstos das disciplinas de 

Ciências Naturais e Físico-Química, nomeadamente no tema de CLASSIFICAÇÃO DOS 

MATERIAIS, mobilizando as estratégias previstas nos documentos orientadores, aplicando-as 

aos contextos locais. 

 
Objetivos  
específicos 
 

O aluno deve ser capaz de: 

• Observar a realidade circundante e compreender os fenómenos que lhe deram origem. 

• Ter consciência da ação do homem sobre o meio ambiente. 

• Dominar competências nucleares de compreensão e expressão nas modalidades escrita e 

oral. 

• Relacionar as aprendizagens previstas nos documentos das disciplinas com contextos 

locais. 

• Utilizar metodologias e estratégias que sejam motivadoras da sua autoaprendizagem. 

• Relacionar o contexto nacional e internacional com o contexto local identificando dessa 

forma as suas experiências com o currículo e aprendizagens a desenvolver. 

• Utilizar técnicas e instrumentos diversificados que lhe permitam questionar a realidade 

local. 

• Pesquisar informação e avaliá-la criticamente, transmitindo-a aos seus pares. 

• Utilizar meios digitais para recolher e transmitir a informação produzida. 

• Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha e colaboração. 

• Discutir ideias aceitando o ponto de vista do outro. 

• Transformar a informação recolhida em conhecimento. 

• Trabalhar em equipa e comunicar através dos diferentes meios disponíveis. 

• Melhoria qualidade aprendizagens. 

• Os objetivos específicos serão definidos pela equipa pedagógica no âmbito da planificação 

inicial. 

Avaliação e  
classificação 

Disciplina com agregação parcial das Aprendizagens Essenciais (AE) e da carga horária da 

disciplina de Físico-Química e total da disciplina de Ciências Naturais e. A classificação 

atribuída produz efeitos apenas na disciplina de Ciências Naturais, uma vez que mobilizou a 

totalidade das AE e da carga horária. A informação relativa à avaliação das aprendizagens 

será mobilizada para a disciplina de Físico-Química, conforme estabelecido no nº 6 do artº 

12º-B da portaria 181/2019, com as alterações introduzidas pela portaria nº 306/2021. 

 

Metas  
 

Entre 75% a 95% dos alunos atingem com sucesso, pelo menos 50% dos objetivos específicos 

definidos na planificação a elaborar pela equipa pedagógica. 

 

Indicadores 
 

Instrumento comparativo do desempenho do aluno em cada área de competência, a aplicar 

no início do ano letivo e no final de cada trimestre. 
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Oficina 

Artística e 

Dramática 

 

Disciplina agregadora, a funcionar com 100 minutos semanais, mobilizando aprendizagens 

essenciais/tempos da Educação Tecnológica (50 min) e Educação Visual (50 min) de acordo 

com a matriz curricular. É uma disciplina que procura o desenvolvimento das AE das disciplinas 

de Educação Tecnológica e da Educação Visual, desenvolvida em estreita articulação com a 

disciplina de Educação Física num trabalho interdisciplinar. 

Disciplinas  

agregadas 

Educação Visual e Educação Tecnológica 

 
 
 
Objetivos 
gerais 
 

É uma disciplina que pretende integrar a área tecnológica e artística, que irá integrar a 

Educação Visual (50 min) e a Educação Tecnológica (50 minutos). Articulará as aprendizagens 

com a disciplina de Educação física, nomeadamente na definição de coreografias para a 

unidade Atividades Rítmicas Expressivas.  

Será uma disciplina agregadora que junta as AE e os tempos previstos das disciplinas de 

Educação Visual e a Educação Tecnológica, nomeadamente no tema de Interpretação e 

Comunicação, Experimentação e Criação, Processos Tecnológicos, Recursos e Utilizações 

Tecnológicas mobilizando as estratégias previstas nos documentos orientadores, aplicando-

as aos contextos locais. 

 
Objetivos  
específicos 
 

O aluno deve ser capaz de: 

• Desenvolver diferentes técnicas para expressar a dimensão artística, literária ou científica. 

• Utilizar técnicas e instrumentos diversificados que lhe permitam questionar a realidade 

local. 

• Dominar competências nucleares de compreensão e expressão nas modalidades escrita, 

oral, tecnológica ou artística. 

• Relacionar as aprendizagens previstas nos documentos das disciplinas com contextos 

locais. 

• Utilizar metodologias e estratégias que sejam motivadoras da sua autoaprendizagem. 

• Utilizar técnicas e instrumentos diversificados que lhe permitam questionar a realidade 

local. 

• Pesquisar informação e avaliá-la criticamente, transmitindo-a aos seus pares, através de 

técnicas desenvolvidas nesta disciplina. 

• Utilizar meios digitais para recolher e transmitir a informação produzida. 

• Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha e colaboração. 

• Discutir ideias aceitando o ponto de vista do outro. 

• Transformar a informação recolhida em conhecimento. 

• Trabalhar em equipa e comunicar através dos diferentes meios disponíveis. 

• Os objetivos específicos serão definidos pela equipa pedagógica no âmbito da planificação 

inicial. 

Avaliação e  
classificação 
 

A avaliação será da nova disciplina, que agrega a totalidade da carga horária e das 

aprendizagens essenciais das disciplinas de Educação Visual e da Educação Tecnológica. A 

classificação será efetuada nos termos do nº 5 do artº 12º-B da portaria 181/2019, com as 

alterações introduzidas pela portaria nº 306/2021. 

Metas  
 

Entre 75% a 95% dos alunos atingem com sucesso, pelo menos 50% dos objetivos específicos 

definidos na planificação a elaborar pela equipa pedagógica. 

Indicadores 
 

Instrumento comparativo do desempenho do aluno em cada área de competência, a aplicar 

no início do ano letivo e no final de cada trimestre. 

 

Notas: A disciplina de Educação Visual vai mobilizar 50 minutos para o trabalho a realizar na 

Educação Física, permitindo aos alunos estar mais tempo em atividades físicas fora da sala 

de aula. Porém esta mobilização não porá em causa as aprendizagens essenciais da 

Educação Visual pois o trabalho será feito em conjunto definindo coreografias para a 

unidade Atividades Rítmicas Expressivas, assim como alguns cenários a criar. 

 

O plano de inovação aqui proposto garante igualmente a transmissão de informação 

aos pais sobre a qualidade das aprendizagens realizadas. Esta transmissão da avaliação será 

feita, à semelhança das restantes turmas, em 3 períodos formais em que a avaliação é 

formalizada numa escala de 1 a 5 no final de cada período, assim como em 2 momentos 

intercalares (um a meio do 1º período e outro no meio do 2º período) nestes com uma 

avaliação descritiva.   Se for necessário, serão realizadas provas de equivalência à frequência 

nas novas disciplinas, assegurando-se o cumprimento do nº 8, do artigo 12º-B da portaria nº 

181/2019, na redação atual introduzida pela portaria nº 306/2021, de 17 de dezembro sendo 

as disciplinas de Português e Matemática sujeitas a prova nacional existente para todos os 

alunos.   
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lll.1. EXPLICITAÇÃO DA PERCENTAGEM DE CARGA HORÁRIA DA MATRIZ CURRICULAR QUE SE 

PRETENDE GERIR 

 

Dando resposta ao previsto no n°2 do artigo 4
o

 da portaria 181/2019, de 11 de junho, com as 

alterações introduzidas pela portaria nº 306/2021, de 17 de dezembro, a percentagem de 

carga horária da matriz curricular-base que se pretende implementar com este plano inovação 

será a seguinte: 

. Total da Matriz Curricular da escola no 9º ano (DL 55/2018):    1500 minutos 

. Total da Matriz Curricular do nosso grupo com PCA (artº 7º):1500 minutos 

 

Novas disciplinas criadas no 9º ano ao abrigo da alínea c) do n°4, do artigo 4° da portaria atrás 

mencionada: 

Programação e robótica 150  Oficina artística e dramática 100 

Saúde e fenómenos físicos 200   Educação para a vida quotidiana 100 

História e Geografia 150    

 

Total das novas disciplinas: 700 minutos 

700: 1500 minutos =0,47 47% da matriz curricular -> Portanto superior a 25%. 

 

 O presente Plano de Inovação pretende dar resposta às expectativas dos alunos, dos 

EE e do agrupamento para que, no final do ano letivo, e consoante a sua situação escolar, 

possam decidir pelas opções mais ajustadas a cada perfil, entre a diversidade de ofertas 

formativas existentes: ensino geral – Cursos Científico Humanísticos ou Cursos Profissionais. 

Deste modo os alunos poderão ter melhores possibilidades de terminar o 3º ciclo e fazer uma 

escolha adaptada aos seus interesses.  

 Para reforçar essa articulação propõe-se ainda que as novas disciplinas funcionem em 

regime de coadjuvância / par pedagógico, sendo que essas disciplinas terão o número de 

tempos proposto para a turma majorado em cerca de 50%, para atribuir aos professores 

coadjuvantes, de forma a reforçar essa articulação, saindo essas horas do crédito horário do 

agrupamento, sem dar origem a novas contratações, de acordo com o nº 4 e 5 do artº 12º do 

Dec. Lei 55/2018.  

 Preferiram-se estas novas disciplinas considerando a experiência de projetos do 

agrupamento, os recursos físicos e humanos existentes, assim como a vasta rede de parcerias 

com empresas e instituições que o agrupamento possui, mas sobretudo o perfil e 

características dos alunos em causa. 

Os jovens podem, dessa forma, experienciar e adquirir conhecimentos e competências 

fora do espaço escola (com saídas para participação em projetos desenvolvidos com os 

parceiros, visitas de estudo, aulas em contexto prático e laboratorial de aprendizagem), o que 

para estes jovens é fundamental na motivação e interesse por novas aprendizagens e novos 
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meios, que depois se pretende refletir no gosto por mais conhecimento, interligando as várias 

áreas de competências previstas no perfil dos alunos, já referidas anteriormente. 

 

 

 

III.2- IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS A UTILIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

INOVAÇÃO 

 

A escola sede do AEF oferece condições para a realização desta oferta formativa, 

nomeadamente a existência de salas de aula equipadas com videoprojector e quadros 

interativos para a realização de todas as componentes da medida, bem como de outras de 

caráter específico, nomeadamente salas de informática, biblioteca e centro de recursos, sala 

de estudo, sala de expressões, pavilhão gimnodesportivo, anfiteatro, campos de jogos e 

laboratórios de física, química, biologia, informática, eletricidade e eletrónica. Estas salas 

dispõem de equipamentos adequados à realização de todas as componentes previstas no 

plano. 

Os alunos terão uma sala específica para desenvolver o seu trabalho, que poderão 

decorar de acordo com os seus gostos. As disciplinas que exigem um recurso mais frequente 

às tecnologias de informação e de comunicação, ou de índole laboratorial, serão lecionadas 

nas salas específicas de informática e laboratórios, podendo a área artística utilizar o 

anfiteatro ou a sala de expressões (utilizada pelos cursos de técnico de apoio psicossocial). 

Poderão também desenvolver projetos no âmbito da programação e robótica através do Clube 

de Programação e Robótica do agrupamento. 
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III.3 - ORGANIZAÇÃO DOS ALUNOS NA REALIZAÇÃO DAS DIVERSAS TAREFAS 

 

A organização dos alunos no desenvolvimento desta medida será compreendida como 

uma ação formativa especializada, implicando a adoção de princípios e estratégias 

pedagógicas e didáticas que visam a concretização das aprendizagens essenciais. Pretende-

se, fundamentalmente, uma abordagem prática e experimental com os recursos mais eficazes 

para todos os alunos aprenderem a aprender, isto é, para que se produza uma apropriação 

efetiva dos conhecimentos, competências e atitudes, que permitam desenvolver as 

competências que se encontram previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, já referidos anteriormente e que podemos resumir da seguinte forma: 

• Abordar as AE de cada disciplina, associando-os a situações e problemas do quotidiano 

da vida dos alunos ou presentes no meio sociocultural e geográfico em que se inserem, 

recorrendo a materiais e recursos diversificados; 

• Organizar o ensino recorrendo a experiências e técnicas, instrumentos e formas de 

trabalho diversificados em sala de aula ou fora dela, com atividades de observação e 

integração de saberes; 

• Organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a 

integração e troca de saberes, a tomada de consciência de si, dos outros e do meio e 

a realização de projetos intra ou extraescolares; 

• Organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação diversas e 

das tecnologias da informação e comunicação; 

• Promover de modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora dela, atividades 

que permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, resolver problemas 

e tomar decisões com base em valores; 

• Criar na escola espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e 

responsavelmente; 

• Valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho de livre iniciativa, 

incentivando a intervenção positiva no meio escolar e na comunidade. 

 

 

IV - METODOLOGIAS DE TRABALHO A PRIVILEGIAR 

 

As metodologias de trabalho a privilegiar tiveram em conta a experiência anterior, 

nomeadamente as dinâmicas pedagógicas que permitiram a alguns alunos das turmas PCA 

reintegrar as suas turmas de origem, conferindo um caráter inovador ao plano vigente em 

2021/2022. Salientam-se o diagnóstico que abrangeu não só as AE, mas também as 

competências que integram o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que permitiu 

identificar as dificuldades e potenciar outras características individuais; a ação articulada 

multidisciplinar, dirigida a cada aluno e pai/EE, mas também global, envolvendo professores 
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e técnicos internos e de entidades parceiras; a participação dos alunos na regulação do 

processo ensino aprendizagem, de acordo com os seus interesses e desempenhos; o reforço 

das AE de cada disciplina da matriz curricular-base com oferta de outras disciplinas e apoios 

técnicos, mais relacionadas com os interesses dos alunos; aplicação de metodologias ativas 

de aprendizagem. 

Do ponto de vista dos modos de trabalho pedagógico, recorrer-se-á aos seguintes 

procedimentos: 

• Definição, aplicação e articulação de estratégias conjuntas de diagnóstico, de avaliação 

das aprendizagens e de concretização do currículo, com vista à superação das 

dificuldades apresentadas pelos alunos ao longo do processo de ensino aprendizagem; 

• Planificação e articulação das AE, implementados com base na metodologia do trabalho 

de projeto e na coadjuvação da lecionação das disciplinas; 

• Definição de metodologias e atividades diferenciadas a desenvolver em sala de aula 

que permitam valorizar o saber interdisciplinar prático e experimental; 

• Desenvolvimento de atividades práticas numa perspetiva de aquisição e aplicação dos 

conhecimentos e numa lógica do "aprender fazendo"; 

• Recurso a modelos híbridos de aprendizagem, onde se incluem estratégias que 

promovam a corresponsabilização pela aprendizagem (contratos de trabalho-

aprendizagem; fichas de autoavaliação, numa perspetiva formativa das aprendizagens; 

"trabalho independente"/ “aula invertida” em que os alunos, em pequenos grupos, se 

responsabilizam pelo estudo de um determinado conteúdo e de o exporem aos 

colegas); 

• Implementação de dinâmicas de grupo e de atividades de autoconhecimento com vista 

à manutenção da motivação para a aprendizagem e ao desenvolvimento de 

competências socioemocionais; 

• Estratégias de articulação das novas disciplinas com as diferentes componentes do 

currículo. 

• Envolvimento dos EE nas atividades, valorizando a sua participação. 

 

O Plano de Inovação é concebido para dar resposta à necessidade de recuperar 

competências e AE de anos de escolaridade anteriores, que permitam a compreensão dos 

currículos como um todo estruturado. Pretende igualmente dar resposta às necessidades de 

um mundo em permanente mudança, ao impacte das novas tecnologias e necessidade de 

conceitos básicos de programação, multimédia e robótica, assim como da importância da 

saúde, da gestão da vida quotidiana e cidadania. Pretende-se, desse modo, fornecer aos alunos 

“ferramentas” que facilitem a integração na vida ativa com vista a atingir as competências do 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o cumprimento das Aprendizagens 

Essenciais, bem como dos demais documentos curriculares, como orientação de base 

permitindo a sua progressão para um nível de estudos secundário. 

Assim, justifica-se a criação das novas disciplinas com o objetivo de promover a 

articulação com as diferentes componentes da formação. 

Salienta-se que o agrupamento garantiu a participação dos alunos e EE na conceção e 

desenvolvimento dos planos, através de sessões de trabalho de auscultação, singulares e 

coletiva. Também as estruturas e órgãos do agrupamento consideraram ser esta a melhor 

resposta educativa para estes alunos.  
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V - MECANISMOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

 

Ao nível dos mecanismos de monitorização e do processo de avaliação das 

aprendizagens dos alunos e das competências que possuem e que desenvolvem, serão 

consideradas e implementadas diversas estratégias e metodologias que promovam o gosto 

pela aprendizagem; o "aprender fazendo"; a corresponsabilização pelo seu percurso 

formativo; a partilha de saberes; a identificação dos objetivos alcançados em termos do 

desenvolvimento das suas competências. 

Neste sentido, entre os procedimentos a seguir, a equipa educativa recorrerá: 

• Trimestralmente vai monitorizar a assiduidade comparando as faltas justificadas e 

injustificadas de todos os alunos com o mesmo indicador do ano anterior. 
 

• No início do ano letivo o Diretor de Turma (DT) chamará os Encarregados de Educação 

(EE) à escola para a assinatura de "contratos de compromisso" entre a escola através do 

DT, os EE e os alunos, de forma a coresponsabilizá-los. Nesse contrato estarão expressos 

os compromissos de assiduidade, participações disciplinares e empenho dos alunos e 

EE. 
 

• Trimestralmente vai monitorizar os aspetos disciplinares recolhendo os dados sobre as 

participações disciplinares de todos os alunos, comparando com o mesmo indicador do 

ano anterior. 
 

• Trimestralmente vai monitorizar o sucesso recolhendo os dados sobre o número de 

avaliações inferiores a 3 de todos os alunos, comparando com o mesmo indicador do 

ano anterior. 
 

• Trimestralmente vai monitorizar a participação dos pais recolhendo os dados sobre a 

presença dos EE em reuniões e em atividades promovidas pela turma para a comunidade 

ou EE, comparando com o mesmo indicador do ano anterior. 

 

Além dos mecanismos supramencionados, a equipa pedagógica operacionalizará os 

objetivos anteriores através da realização de reuniões com a seguinte calendarização: 

 

Formas Intervenientes Calendarização 

Avaliação e 

monitorização 

Equipa técnico-pedagógica Quinzenalmente 

Avaliação periódica 

Equipa técnico-pedagógica, 

alunos, EE e outros técnicos 

afetos ao CAA 

No final de cada período letivo e nos 

momentos intermédios dos Santos e 

Carnaval (novembro e fevereiro) 

Avaliação final 

 

Equipa técnico-pedagógica No final do ano 

 

 

VI - ESTRATÉGIAS DE APOIO 

 

O envolvimento de todos os intervenientes (alunos, famílias, professores, técnicos 

superiores e outros elementos da comunidade educativa) são fundamentais para o sucesso 

destas medidas. Assim, as estratégias de apoio pretendem reforçar os esforços e intervenções, 
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com o objetivo de garantir o sucesso da implementação deste percurso. Com este objetivo, 

pretendemos concretizar: 

● Reuniões in/formais entre os diferentes elementos da equipa com o diretor de 

turma quinzenalmente. 
 

● Responsabilizar e apoiar as famílias, efetuando reuniões de monitorização do grau 

de sucesso e da assiduidade dos alunos, com os EE. 
 

● Contacto regular com as instituições de apoio social, e outras, que acompanham 

as famílias e alunos, nomeadamente os nossos parceiros. 
 

● Articulação entre equipa técnico-pedagógica, a EMAEI e o Serviço de Psicologia e 

Orientação. 

 

Do mesmo modo, a articulação dos vários intervenientes da equipa pedagógica, acrescida das 

parcerias com instituições locais (Câmara Municipal do Fundão, CPCJ, Segurança Social, 

Serviços Locais de Saúde, CAFAP;…), pretende garantir a elaboração, implementação e 

avaliação de dinâmicas de trabalho promotoras da aprendizagem e inclusão dos alunos. O 

agrupamento já tem, como rotina, a utilização de redes de comunicação regulares com estas 

instituições. 

 

 

VII - PROTOCOLOS: 

 

- Foram ou serão celebrados Protocolos com:  

 

• Autarquias (Câmara Municipal e Juntas de Freguesia) 

• Instituições Públicas  

• Empresas 

Com base nos protocolos efetuados nos anos anteriores para os cursos CEF, 

Profissionais, assim como projetos e apoio a alunos,  o agrupamento mantém contactos com 

diversas entidades locais e temos compromisso expresso do envolvimento e colaboração, 

através de protocolos que se encontram ativos ou que se vão fazer de novo. 

Desse modo, enunciam-se algumas entidades tais como: 

 

- Águas do Alardo 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação  

- Biofun 

- CACFF (Centro Assistencial Cultural e Formativo do Fundão) 

- CAFAP (Centro de Apoio Familiar e Acompanhamento Parental) 

- Câmara Municipal do Fundão 

- Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior 
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- Centro de Saúde do Fundão 

- Centro Hospitalar Cova da Beira 

- Centros Ciência Viva (Floresta, Fábrica de Aveiro) 

- Comissão para a Cidadania e Igualdade 

- CPCJ (Comissão Proteção Crianças e Jovens do Fundão) 

- Cubimatéria 

- Gardunha XXI (Associação de Desenvolvimento) 

- Guarda Nacional Republicana-Escola Segura 

- Hidropaisagem 

- Instituto da Segurança Social 

- Instituto Politécnico da Guarda 

- J3Lp 

- Pinus Verde 

- Projeto Matriz (programa escolhas) 

- Sabores da Gardunha 

- Santa Casa da Misericórdia do Fundão 

- Universidade da Beira Interior 

 

 

Fundão, 20 de junho de 2022 

 

O Diretor 

 

Estêvão Gouveia Lopes 


