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 “Aqui construímos uma Escola Nova, capaz de criar compromissos, para que cada individuo 

consiga desenvolver um projeto claro de vida, para se tornar plenamente Pessoa, 

comprometendo-se com a sociedade, tornando-se assim um cidadão participativo e com 

consciência critica” 
         In Brochura de Apresentação Colégio Novo da Maia 
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Introdução 

 

O Projeto Curricular do Colégio Novo da Maia resultou de uma discussão aberta e generalizada 

por parte dos docentes e visou, acima de tudo, refletir e clarificar as opções de natureza 

curricular a seguir por esta instituição no próximo triénio.  

É nosso entendimento que a construção do projeto curricular seja efetivada numa perspetiva 

de currículo aberto, flexível e abrangente. 

Estamos conscientes da importância de, em conjunto se encontrarem denominadores comuns 

que permitam dar coerência e reconstruir significados na praxis pedagógica. Se por um lado se 

procurou respeitar e atender à especificidade de cada um dos níveis de ensino aqui 

ministrados, por outro lado, procurou-se, também, encontrar uma matriz identitária que 

conferisse singularidade e excelência ao trabalho que aqui é realizado. 

Tendo como pressuposto as linhas orientadoras do Projeto Educativo, e as estratégias de 

desenvolvimento do currículo nacional, procura-se, neste documento, explicitar a função 

curricular de cada área curricular do respetivo plano de estudos; operacionalizar as 

competências gerais do currículo nacional; definir o modelo de intervenção pedagógico-didático 

bem como estabelecer as orientações a seguir nas áreas curriculares não disciplinares. No que 

concerne à estratégia global para a ação concreta, as decisões recaíram sobre a listagem das 

aquisições básicas e essenciais, a definição dos pré-requisitos de cada unidade didática, os 

critérios para a seleção e respetiva sequenciação dos conteúdos; os conteúdos e metodologias 

das áreas curriculares não disciplinares, os critérios gerais de avaliação das competências e 

aprendizagens; as atividades de enriquecimento curricular bem como elaborar o respetivo 

plano de avaliação e acompanhamento do Projeto curricular. 

Pretendemos que este documento se constitua em si mesmo como eixo estruturador e de 

referência do Colégio e que funcione, acima de tudo, como instrumento orientador e regulador 

das práticas espelhando as prioridades assinaladas no Projeto Educativo. 

 

Princípios e valores educativos do Colégio 

 

Tendo como referência o Projeto Educativo do Colégio Novo da Maia assumem-se como 

prioridades da ação pedagógica: 

a construção de uma escola inovadora, capaz de criar compromissos, onde cada individuo 

consiga desenvolver um projeto claro de vida, para se tornar plenamente Pessoa, assumindo 

compromissos com a sociedade, tornando-se assim um cidadão participativo e com 

consciência crítica; 

a necessidade de tornar significativas as aprendizagens, desenvolvendo as competências 

adequadas, promovendo o desenvolvimento pessoal e social resumidos nas atitudes de “viver 

em comum”, “aprender a conhecer”; aprender a fazer” e aprender a ser”. In, Projeto 

Educativo do Colégio Novo da Maia 
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Organigrama da Instituição 
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Metas Curriculares 

 

As metas curriculares estabelecem aquilo que pode ser considerado como a aprendizagem 

essencial a realizar pelos alunos, em cada um dos anos de escolaridade ou ciclos do ensino 

básico e secundário. Constituindo um referencial para professores e encarregados de 

educação, as metas orientam e organizam a atividade escolar dos alunos no desenvolvimento 

das suas aprendizagens, promovem a otimização das suas capacidades e definem quais os 

conhecimentos indispensáveis a adquirir tendo em vista o prosseguimento dos seus estudos 

face às necessidades da sociedade atual, cada vez mais complexa e em permanente 

mudança.  

Nos termos do quadro legal em vigor, deve-se assegurar que, para cada disciplina e cada 

etapa, se identifiquem de forma clara: 

 Os conteúdos fundamentais que devem ser ensinados aos alunos; 

 A ordenação sequencial ou hierárquica dos conteúdos ao longo das várias 

etapas de escolaridade; 

 Os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos; 

 Os padrões/níveis esperados do desempenho dos alunos que permitam avaliar 

o cumprimento dos objetivos 

 

As metas curriculares para cada uma das disciplinas nos ensinos básico e secundário são as 

publicadas no sítio da Direção-Geral da Educação. 

 

http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0 

 

 

 

http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0
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Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão 

Pedagógica- Coordenadores de ciclo 

 

O Conselho de Coordenadores é um órgão de orientação educativa, que presta apoio ao órgão 

de Direção do Colégio no domínio pedagógico, de coordenação de atividades e animação 

educativas, de orientação e acompanhamento dos alunos e dos professores e que emite 

parecer sobre a formação/ avaliação do pessoal docente e não docente. 

Ao Conselho de Coordenadores de Ciclo compete:  

 Analisar e decidir sobre todos os assuntos, especificamente do âmbito 

pedagógico e outros, que a Direção entendam dever submeter-lhe; 

 Contribuir para a elaboração, revisão, avaliação e aprovação do Projeto 

Educativo, do Projeto Curricular do Colégio, do Regulamento Interno, do Plano 

Anual de Atividades e dos Regimentos; 

 Apresentar propostas e emitir pareceres nos domínios da gestão de 

currículos, programas e atividades de complemento curricular; 

 Emitir pareceres, por sua iniciativa, ou quando solicitado, sobre 

qualquer matéria de natureza pedagógica e pedagógico-lúdica; 

 Dar parecer em matéria de formação de pessoal docente e não 

docente; 

 Dar parecer em matéria de gestão de espaços e equipamentos 

escolares; 

 Sugerir estratégias que promovam a interdisciplinaridade.  

 

Ao coordenador de ciclo compete: 

 Orientar / presidir / integrar os Conselhos de Turma / Conselho de 

Docentes; 

 Dar formação aos Diretores de Turma / Titulares de Turma; 

 Ouvir os docentes resolvendo e / ou encaminhando os assuntos para o 

sector respetivo; 

 Atender os Encarregados de Educação sempre que necessário, ou 

quando solicitado; 

 Emitir parecer na avaliação do pessoal docente e não docente do seu 

nível de ensino. 

 Orientar a atividade letiva, não letivas e atividades de enriquecimento 

curricular. 

 Fazer cumprir o presente Regulamento Interno, nomeadamente no que 

se refere às atitudes e comportamento dos alunos. 

 Acompanhar a atuação e desempenho dos respetivos docentes. 
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 Garantir a articulação do ciclo com os restantes níveis, estruturas e 

órgãos do Colégio. 

 Assegurar a participação do ciclo na elaboração, desenvolvimento e 

avaliação do Projeto Educativo do Colégio, bem como do Plano Anual de 

Atividades e do Projeto Curricular de Colégio. 

 Coordenar a execução das planificações didático-pedagógicas, no 

plano das competências, dos conteúdos, das metodologias e da gestão dos 

tempos letivos, assim como acompanhar a sua concretização. 

 Assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das 

atividades escolares, 

 Promover a articulação com outras estruturas ou serviço do Colégio, 

com vista ao desenvolvimento de estratégias diferenciação pedagógica. 

 Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de 

estudo, visando a melhoria da qualidade das práticas educativas. 

 Inventariar e comunicar as necessidades de formação docente 

consideradas fundamentais à qualidade das práticas pedagógicas. 

 Promover o trabalho colaborativo entre os diferentes docentes, 

departamentos e ciclos. 

 Apresentar à Direção um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido pelo ciclo e pelo respetivo Coordenador. 

 Promover medidas de planificação e avaliação da atividade 

desenvolvidas pelo ciclo. 

 Programação e supervisão das reuniões com os Encarregados de 

Educação. 

 Assistir às reuniões com o Encarregados de Educação sempre que 

solicitado. 

 Representar o respetivo ciclo no Conselho Pedagógico. 

 Representar o ciclo nas reuniões de representantes de pais. 

 Coordenar os apoios a professores menos experientes. 

 Organizar um dossier de Coordenação de Ciclo  

 Coordenar os docentes na organização do dossier da turma, ou da 

disciplina. 

 Propor ao Conselho Pedagógico a designação dos docentes reparáveis 

pelo acompanhamento da profissionalização em serviço, dos orientadores da 

prática pedagógica da licenciatura em ensino e do ramo de formação 

educacional, bem como os cooperantes na formação inicial. 

 Contribuir e participar na avaliação interna e externa do Colégio.  
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São estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica fixadas no regulamento 

interno, que colaboram com as diferentes estrutura e órgãos, no sentido de: 

 Garantir o desenvolvimento e avaliação do projeto educativo, 

 Assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades 

escolares,  

 Acompanhar e articular com as diferentes estruturas e órgãos; 

 Promover o relacionalmente com a comunidade educativa 

 Contribuir para a definição dos critérios de participação do colégio nas 

atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 

 Garantir a articulação e sequencialidades dos diferentes ciclos. 

 Promover o trabalho colaborativo; 

 Realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente. 

 Conceber, numa perspetiva de educação permanente, a formação a considerar 

para os docentes 

 Dirigir recomendações às restantes estruturas órgãos, tendo em vista o 

desenvolvimento do projeto educativo e o cumprimento do plano anual de atividades; 

 Contribuir para a intra e inter avaliação institucional antecipando. 
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Oferta Educativa – Matrizes Curriculares 

 

Creche 

Orientações Curriculares para a Creche 

Na creche potenciamos uma interação globalizadora e muito individualizada, respeitando os 

ritmos e as necessidades de cada criança, potenciando o desenvolvimento das competências 

linguísticas, motora e expressivas: dramática, musical, plástica e “hora do conto”. Do ponto de 

vista estratégico, fomentamos múltiplas atividades de aprendizagem autónoma bem como em 

parceria com o adulto, atendendo também a critérios de segurança, qualidade, funcionalidade e 

ludicidade.   

Os pais e a família são parceiros ativos e integrados na vida pedagógica participando em 

atividades e projetos. 

 

D
e
s
e

n
v
o

lv
im

e
n

to
 g

lo
b

a
l 
d
a

 c
ri

a
n

ç
a
 

ÁREAS DE CONTEÚDO OFERTA EDUCATIVA 

formação pessoal e social  

Sessões de Motricidade 

 

Atividades das expressões musical e 

dramática - codocência 

 

Ateliês de expressão plástica 

 

“hora do conto” 

 

Desafios matemáticos 
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domínio da educação física 

domínio da educação artística 

- subdomínio da música 

- subdomínio da dança 

-subdomínio do jogo dramático/ 

teatro 

- subdomínio das artes visuais 

domínio da linguagem oral 

domínio da abordagem à escrita 

domínio da matemática 

conhecimento do mundo 
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Pré-Escolar 

Orientações Curriculares para o Pré-Escolar 

 

No pré-escolar preconizamos uma pedagogia em participação, em modelos pedagógicos de 

cariz construtivista, onde as atividades são significativas para as crianças; de forma flexível, 

espaço e tempo são apropriados pela criança, ao seu ritmo e de acordo com as suas 

necessidades e interesses, numa construção globalizadora dos saberes, através de atividades 

e projetos desenvolvidos pela criança, mediados por uma equipa docente especializada e 

envolvida. 

Os pais e a família são parceiros ativos e integrados na vida pedagógica participando em 

atividades e projetos. 
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ÁREAS DE CONTEÚDO OFERTA EDUCATIVA 

formação pessoal e social 
 

 

Assembleias de “grupo” 

Filosofia com crianças- codocência 

Sessões de Educação Física 

Atividades de música e jogo 
dramático/teatro- codocência 

Ateliês de expressão plástica 

“hora do conto” 

Atividades de língua inglesa- 
codocência 

Desafios matemáticos 

“oficina das ciências” 

T.I.C. 

Projetos 
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domínio da educação física 

domínio da educação artística 

- subdomínio da música 

- subdomínio da dança 

-subdomínio do jogo dramático/ 

teatro 

- subdomínio das artes visuais 

domínio da linguagem oral 

domínio da abordagem à escrita 

domínio da matemática 

conhecimento do mundo 
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1.º CEB 

 

No âmbito desta perspetiva educacional, a organização pedagógica e curricular do 1.º CEB, 

onde o processo de ensino é pensado e implementado com vista as aprendizagens efetivas de 

cada aluno(a), foi equacionada a partir da centralidade do processo de aprendizagem de 

todos(as) e, ao mesmo tempo, de cada um(a). Deste modo, a equipa dos doze docentes 

titulares de turma, bem como os professores as áreas coadjuvadas – três professores de 

Inglês, dois professores de Expressão Musical e Dramática, dois professores de Expressão 

Plástica, dois professores de Expressão Físico-Motora e um professor de Filosofia com 

Crianças –, os professores da sala de estudo e as profissionais do serviço especializado e do 

apoio educativo (Psicóloga e Docente de Educação Especial) são convidados a refletir sobre o 

modo de trabalhar ainda mais em conjunto, em prol de um processo de aprendizagem bem 

sucedido para cada aluno(a), tendo em conta a seguinte Matriz Curricular que está de acordo 

com o Despacho n.º 8294-A/2016, de 24 de junho do Ministério da Educação. 

O investimento numa área disciplinar específica – ou português ou matemática (numa lógica de 

primeiro e segundo anos ou terceiro e quarto anos) - permite aos docentes focalizar o 

investimento formativo, assim como aperfeiçoar o conhecimento científico-didático, sem 

descurar um trabalho articulado com todos os outros docentes, possibilitando o confronto de 

ideias acerca dos alunos e das turmas, conduzindo, muitas vezes, a uma (re)configuração de 

aspetos pedagógicos essenciais. Trata-se, portanto de uma organização pedagógica e 

curricular assente em equipas multidisciplinares, permitindo olhares educacionais múltiplos em 

prol de mais e melhores aprendizagens. 

Importa que, com base na experiência acumulada e na avaliação das decisões tomadas, novas 

referências sejam estabelecidas e legitimadas no que respeita à organização dos tempos 

letivos escolares – tempos de 50 minutos, tendo em conta a índice de atenção/concentração 

dos alunos, bem como a parceria com professores de outros níveis de ensino, nomeadamente 

do 2.º Ciclo do Ensino Básico - , fomentando-se a adequação ao trabalho a desenvolver nesta 

instituição de ensino. 

Neste sentido, consideramos que este projeto é uma aposta num modelo mais flexível para o 

1.º CEB, sendo que a promoção do sucesso escolar dos alunos e práticas de ensino de 

excelência são, deste modo, eixos primordiais, estando presentes neste modelo, porque 

permite articular a exigência da competência disciplinar face ao crescente desenvolvimento do 

conhecimento, respondendo positivamente às diversas formas de aprender. 

 

 



 

4 

 

Matriz Curricular 1º e 2º Anos de escolaridade 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal 

( x 50 min ) 

Disciplinas 

Português 9 

 Matemática 9 

Estudo do Meio 4 

Expressões Artísticas e 
Físico-Motoras 

Expressão e Educação Musical/Dramática – 1 

Expressão e Educação Plástica – 1 

Expressão e Educação Físico-Motoras - 1 

Apoio ao Estudo 2 

Oferta 
Complementar 

Filosofia para Crianças 1 

Projetos interdisciplinares 2 

Carga Horária Semanal 25h 

Atividade de 
Enriquecimento 

Curricular 

Inglês 4 

Expressão e Educação 
Físico-Motoras 

1 

Carga Horária Semanal com as AEC 29h e 10min 

 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://www.dgidc.min-edu.pt/curriculo/Programas/programas_2cicloMAT.asp
http://www.dgidc.min-edu.pt/curriculo/Programas/programas_2cicloMAT.asp
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Matriz Curricular 3º e 4º Anos de escolaridade 

 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal 

( x 50 min ) 

Disciplinas 

Português 9 

 Matemática 9 

Estudo do Meio 4 

Expressões Artísticas e 
Físico-Motoras 

Expressão e Educação Musical/Dramática – 1 

Expressão e Educação Plástica – 1 

Expressão e Educação Físico-Motoras - 1 

Apoio ao Estudo 2 

Inglês 2 

Oferta 
Complementar 

Filosofia para Crianças 1 

Projetos interdisciplinares 2 

Carga Horária Semanal 25h 

Atividade de 
Enriquecimento 

Curricular 

Inglês 2 

Expressão e Educação 
Físico-Motoras 

1 

Carga Horária Semanal com as AEC 29h e 10min 

 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://www.dgidc.min-edu.pt/curriculo/Programas/programas_2cicloMAT.asp
http://www.dgidc.min-edu.pt/curriculo/Programas/programas_2cicloMAT.asp
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2.º CEB 

Matriz Curricular | 2º C.E.B. 

Componentes do Currículo 

Carga horária semanal 

(x 50 min.) 

5º Ano 6º Ano 
Total 
Ciclo 

 Áreas curriculares disciplinares: 

 

 Línguas e Estudos Sociais 

  Português 

  Inglês 

  História e Geografia de Portugal 

 

 

 

6 

3,5 

2 

 

 

 

6 

3,5 

2 

23 

 Matemática e Ciências  

  Matemática 

  Ciências Naturais 

 

5,5 

2,5 

 

5,5 

2,5 

16 

 Educação Artística e Tecnológica 

  Educação Visual 

  Educação Tecnológica 

  Educação Musical 

 

2 

1,5 

2 

 

2 

2 

1,5 

11 

  Educação Física 3 3 6 

 Total 28 28 56 

 Oferta Complementar: 

  Inglês Suplementar 

  TIC / Expressão Dramática 

  Formação Cívica/Filosofia 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

6 

 
 Apoio ao Estudo(1) 

 
5 

 
5 10 

 Total Global   72 

(1) Oferta obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação do 

conselho de turma e obtido o acordo dos encarregados de educação, nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

139/2012 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LE.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2HGP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2MAT.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2CN.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2EM.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2EF.aspx
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3.º CEB 

 Matriz Curricular | 3º C.E.B. 

Componentes do Currículo 

Carga horária semanal 

(x 50 min.) 

7º Ano 8º Ano 9º Ano 
Total 
Ciclo 

 Áreas curriculares disciplinares: 

 

 Línguas e Estudos Sociais 

  Português 

  Inglês 

  Língua Estrangeira II – Espanhol 

 

 

 

5,5 

3 

2,5 

 

 

 

5,5 

2,5 

2 

 

 

 

5,5 

2,5 

2 

31 

 Ciências Humanas e Sociais 

  História 

  Geografia 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2,5 

2,5 

13 

 Matemática e Ciências 

  Matemática 

 

5 

 

5 

 

5 
15 

 Ciências Físicas e Naturais 

  Ciências Naturais 

  Físico-Química 

 

3 

2,5 

 

2,5 

3 

 

3 

2,5 

16,5 

 Expressões e Tecnologias 

  Educação Visual 

  Educação Física 

  TIC / Expressão Dramática 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

3 

2 

- 

17 

 Total 31,5 30,5 30,5 92,5 

 Oferta Complementar: 

  Inglês Suplementar 

  Formação Cívica/Filosofia 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

6 

 Total Global 33,5 32,5 32,5 98,5 

 

 

 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LE.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2MAT.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2CN.aspx
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Ensino Secundário 

Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias 

Componentes do Currículo 

Curso Científico-Humanístico de 

Ciências e Tecnologias 

Carga horária semanal 

(x 50 min.) 

10ºAno 11ºAno 12ºAno 

C
o
m

p
o

n
e

n
te

 d
e

 F
o

rm
a

ç
ã

o
 

Formação Geral 

 Português 

 Língua Estrangeira – Inglês (a) 

 Filosofia 

 Educação Física 

 

5 

3 

3 

3 

 

5 

3 

3 

3 

 

5,5 

- 

- 

3 

Formação Específica 

 Matemática A 

 

6 

 

6 

 

6 

Opções (b) 

 Física e Química A 

 Biologia e Geologia 

 Geometria Descritiva A 

 

7 

6,5 

5,5 

 

6,5 

7 

6 

 

- 

- 

- 

Opções (c) 

 Biologia 

 Física 

 Química 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

3 

3 

3 

Opções (d) 

 Aplicações Informáticas B 

 Economia C 

 Inglês 

 Psicologia B 

 Direito 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3 

3 

3 

3 

3 

Total 

(32) 

(32,5) 

(33,5) 

(32) 

(32,5) 

(33,5) 

20,5 

 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira 

no ensino básico, inicia obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso 

de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, pode 

cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com 

aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
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c) e d) O aluno escolhe uma disciplina anual, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto 

de opções c). 

 

Reforço de um bloco semanal (50 minutos), no 10º e 11º ano, às disciplinas de, Física e 

Química A, Biologia e Geologia e Geometria Descritiva A. 

Reforço de dois blocos semanais (2 x 50 minutos), no 12ºano, às disciplinas de Português 

e Matemática A. 
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Curso Científico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas 

 

Componentes do Currículo 

Curso Científico-Humanístico de  

Ciências Socioeconómicas 

Carga horária semanal 

(x 50 min.) 

10ºAno 11ºAno 12ºAno 

C
o
m

p
o

n
e

n
te

 d
e

 F
o

rm
a

ç
ã

o
 

Formação Geral 

 

 Português 

 Língua Estrangeira – Inglês (a) 

 Filosofia 

 Educação Física 

 

 

5 

3 

3 

3 

 

 

5 

3 

3 

3 

 

 

5,5 

- 

- 

3 

Formação Específica 

 

 Matemática A 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

Opções (b) 

 

 Economia A 

 Geografia A 

 

 

6 

5,5 

 

 

5,5 

6 

 

 

- 

- 

Opções (c) 

 

   Economia C 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

Opções (d) 

 

 Aplicações Informáticas B 

 Inglês 

 Psicologia B 

 Direito 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

3 

3 

3 

3 

Total 31,5 31,5 20,5 

 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira 

no ensino básico, inicia obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso 

de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, pode 

cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com 

aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
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c) e d) O aluno escolhe uma disciplina anual, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto 

de opções b). 

 

Reforço de um bloco semanal (50 minutos), no 10º e 11º ano, às disciplinas de Economia 

A e Geografia A. 

Reforço de dois blocos semanais (2 x 50 minutos), no 12ºano, às disciplinas de Português 

e Matemática A. 
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Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades 

 

Componentes do Currículo 

Curso Científico-Humanístico de  

Línguas e Humanidades 

Carga horária semanal 

(x 50 min.) 

10ºAno 11ºAno 12ºAno 

C
o
m

p
o

n
e

n
te

 d
e

 F
o

rm
a

ç
ã

o
 

Formação Geral 

 

 Português  

 Língua Estrangeira – Inglês (a) 

 Filosofia 

 Educação Física 

 

 

5 

3 

3 

3 

 

 

5 

3 

3 

3 

 

 

5,5 

- 

- 

3 

Formação Específica 

 

 História A 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

Opções (b) 

 

 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

 Geografia A 

 

 

6 

5,5 

 

 

5,5 

6 

 

 

- 

- 

Opções (c) 

 

 Inglês 

 Psicologia B 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

3 

3 

Opções (d) 

 

 Aplicações Informáticas B 

 Economia C 

 Direito 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

3 

3 

3 

Total 31,5 31,5 20,5 

 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira 

no ensino básico, inicia obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso 

de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, pode 

cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com 

aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
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c) e d) O aluno escolhe uma disciplina anual, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto 

de opções b). 

 

Reforço de um bloco semanal (50 minutos), no 10º e 11º ano, às disciplinas de 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Geografia A. 

Reforço de dois blocos semanais (2 x 50 minutos), no 12ºano, às disciplinas de Português 

e História A. 
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Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais 

 

Componentes do Currículo 

Curso Científico-Humanístico de  

Artes Visuais 

Carga horária semanal 

(x 50 min.) 

10ºAno 11ºAno 12ºAno 

C
o
m

p
o

n
e

n
te

 d
e

 F
o

rm
a

ç
ã

o
 

Formação Geral 

 

 Português 

 Língua Estrangeira – Inglês (a 

 Filosofia 

 Educação Física 

 

 

5 

3 

3 

3 

 

 

5 

3 

3 

3 

 

 

5,5 

- 

- 

3 

Formação Específica 

 

 Desenho 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

Opções (b) 

 

 Geometria Descritiva A 

 História da Cultura e das Artes 

 

 

5,5 

6 

 

 

6 

5,5 

 

 

- 

- 

Opções (c) 

 

 Oficina das Artes 

 Oficina Multimédia B 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

3 

3 

Opções (d) 

 

 Aplicações Informáticas B 

 Economia C 

 Inglês 

 Psicologia B 

 Direito 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

Total 31,5 31,5 20,5 

 

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira 

no ensino básico, inicia obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso 

de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, pode 

cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com 

aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LP.aspx
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b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

c) e d) O aluno escolhe uma disciplina anual, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto 

de opções b). 

 

Reforço de um bloco semanal (50 minutos), no 10º e 11º ano, às disciplinas de Geometria 

Descritiva A e História da Cultura e das Artes. 

Reforço de dois blocos semanais (2 x 50 minutos), no 12ºano, às disciplinas de Português 

e Desenho. 
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Definição de critérios para constituição de turmas, distribuição 

de serviço e elaboração de horários desde creche ao ensino 

secundário 

 

Numa entidade educativa que se pauta pela qualidade de ensino e promoção do sucesso 

individual de cada um dos seus alunos (nas suas componentes de realização pessoal, 

profissional e social) cada momento, cada atividade, cada pormenor, deve ser pensado e 

refletido, deve estar assente em critérios de rigor, eficácia e eficiência, que permita a tomada 

de decisão num processo único e inquestionável. Esta afirmação assume um carácter 

determinante quando consideramos a constituição dos grupos turma. 

Composto por um grupo de elementos nas suas características únicos e incategorizáveis, os 

alunos de uma turma convivem diariamente, partilham experiências/vivências, expõem 

sentimentos e afetos, aprendem e apreendem-se em cada olhar dos colegas, criam imagens e 

estatutos, definem personalidades, desenvolvem resistências e frustrações, conquistam 

processos grupais, testam mecanismos de controlo e autoridade, formam lideranças, formulam 

e reformulam aprendizagens. Assumindo a dimensão e o impacto que, ao longo do ciclo vital, 

de cada indivíduo, os grupos apresentam na orientação e nas opções de todos e de cada um 

dos elementos, pretende-se com este documento uniformizar os princípios que subjazem á 

elaboração das turmas no Colégio Novo da Maia. 

Este documento elaborado e aprovado em Conselho Pedagógico em 29 de Julho de 2009, tem 

como pontos de referência o Regulamento Interno do Colégio Novo da Maia, a Lei de Bases do 

Sistema Educativo e a atualização prevista pelo Despacho nº 13170/2009 de 4 de Junho.  

 

Constituição de Turmas 

Princípios Orientadores 

Um conjunto de princípios deve determinar as opções para a organização das turmas em todos 

os níveis de ensino. A explicitação desses princípios deve ser clara para todos os 

intervenientes educativos e coerente com a filosofia educativa preconizada pela entidade 

educativa. Assim, foram definidos como princípios orientadores gerais: 

 A oportunidade para que os alunos realizem experiências de aprendizagem 

ativas, significativas, diversificadas, integradas, socializadoras e empreendedoras; 

 A garantia de um contributo na trajetória de vida académica de cada aluno, de 

uma aprendizagem de qualidade promotora de sucesso em que são reforçadas e 

valorizadas competências desenvolvimentais, cognitivas, afetivas e sociais; 

 O permitir do alargamento de experiências sociais promovendo, maior e melhor 

integração do aluno como individuo, facilitando o clima favorável à socialização e um 

incentivo aos processos de participação na vida ativa da escola e da sociedade 

alargada. 
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Equipa Responsável 

Este processo de constituição de turmas deve ser elaborado, ponderado e efetivado 

por uma equipa multidisciplinar garantindo a uniformização e concretização do modelo 

formativo integrado em todos os níveis de ensino presentes no CNM, o bem-estar de 

cada um dos alunos e professores e a facilitação dos processos de integração e 

transição interciclos. Neste pressuposto, as equipas responsáveis pela organização 

das turmas devem ter presente a Coordenação Pedagógica (de cada nível de ensino) e 

a Equipa Educativa (Educador, Professor e/ou Diretor de Turma, Psicólogas e Docente 

de Educação Especial). Nos momentos de transição de nível de ensino, devem 

participar, sempre que possível, elementos da equipa educativa do nível posterior. 

Critérios de Constituição 

Assente neste enquadramento e mediante os princípios acima elencados e inerentes à missão 

e visão presentes no Projeto Educativo do CNM são considerados os seguintes critérios: 

1. A constituição de turmas em todos os níveis de ensino deve obedecer 

prioritariamente a imperativos de natureza psicopedagógica e afetiva promovendo um 

equilíbrio dinâmico entre a formação individual, a troca de saberes e experiências, a 

obtenção do sucesso educativo e a capacitação para a participação na vida ativa da 

sociedade civil de cada aluno e a disponibilidade e características dos profissionais da 

entidade educativa. 

2. De acordo com a organização dos espaços e a estrutura física desta entidade 

educativa, a constituição das turmas deve corresponder a um limite máximo de alunos: 

a. Berçário (Sala 0) – até 8 alunos 

b. Sala 1 ano – até 10 alunos  

c. Salas 2 anos – até 15 alunos cada 

d. Salas 3, 4 e 5 anos – até 25 alunos cada 

e. Turmas de 1º CEB – até 25 alunos cada 

f. Turmas de 2º CEB – até 28 alunos 

g. Turmas de 3º CEB – até 28 alunos 

h. Turmas do Ensino Secundário – até 25 alunos 

3.  As turmas devem contemplar um equilíbrio etário e desenvolvimental, 

potenciando-se a aprendizagem por pares e os processos de tutoria e 

consequentemente promovendo a complementaridade nos estilos de aprendizagem. 

Em cada grupo turma deve transparecer o critério de respeito pelas diferenças 

individuais e equilíbrio nos diferentes ritmos de aprendizagem. 

 

4. Sempre que possível, deve ser garantido a continuidade do grupo turma 

(independentemente do nível de aproveitamento) em cada nível de ensino 

potenciando-se o estabelecimento de laços afetivos e relacionais; na mudança de nível 

de ensino, devem ser considerados novos grupos turma alargando-se o leque 
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relacional e favorecendo os processos grupais, os mecanismos de liderança e a 

capacidade de adaptação e trabalho em equipa. É fundamental uma análise consciente 

e profunda dos processos afetivos, relacionais e de liderança que se estabelecem entre 

os grupos turma, promovendo continuidades securizantes e desafios tranquilos na 

exploração de novas relações interpessoais1. 

 

5. Nos momentos de integração inicial na entidade educativa e nos momentos 

transição de nível (e consequente reorganização dos grupos turma) devem ser 

realizados e analisados sociogramas que permitam a manutenção de elos de ligação 

afetiva significativos, facilitadores da adaptação a novos espaços físicos, sociais e 

emocionais. Os alunos que integram pela primeira vez o CNM devem ser alvo de uma 

avaliação por parte do Serviço de Psicologia de forma a serem recolhidas informações 

sobre o percurso desenvolvimental e escolar dos alunos para promover 

consequentemente uma melhor adaptação e integração a este novo contexto.  

 

6. Os alunos que, no final de cada nível de ensino/ciclo, não reúnam condições 

para transitarem, devem ser integrados progressivamente em turmas correspondentes 

ao final de ciclo, aproximando-se do nível etário correspondente. 

 

7. Situações de referenciação de alunos com Dificuldades de Aprendizagem, 

Dificuldades Comportamentais e Necessidades Educativas Especiais devem ser 

repartidas pelos diferentes grupos turma de forma a proporcionar uma melhor 

integração no grupo e um acompanhamento mais próximo e eficaz por parte da equipa 

multidisciplinar do CNM. 

 

8. Cada turma não deve incluir mais de dois alunos com NEE e nestas situações 

o número de alunos não deve ser superior a 202. 

 

9. Sempre que possível, as turmas do mesmo nível de ensino devem ter um 

número de alunos semelhante, sendo que em cada turma se deve proporcionar um 

equilíbrio de género. 

 

10. Alunos provenientes de países estrangeiros ou de contextos educativos com 

pedagogias distintas das adotadas pela entidade educativa, devem ser integrados em 

turmas que lhes possibilitem o apoio pedagógico individualizado necessário. 

                                                     

1 Qualquer exceção a este ponto, deverá ser devidamente fundamentada em ata de 

reunião de Conselho Geral de Docentes do respetivo nível. 

2 Casos excecionais no número de alunos com NEE e/ou número de alunos superior a 

20, devem ser devidamente fundamentados e aprovados em Conselho Pedagógico. 
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11. De forma a minimizar o impacto das mudanças previstas devem ser 

promovidas atividades de acolhimento aos alunos agilizando-se nestes momentos de 

transição o programa formativo integrado. 

 

Qualquer omissão atribuída a este documento, deverá remeter para uma análise dos 

documentos acima referidos. 
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Critérios para a distribuição de serviço 

 

Em conformidade com o Boletim do Trabalho e Emprego n.º30, de 15/08/2015, a elaboração da 

distribuição de serviço docente e horários são uma competência da Direção, no respeito pela 

legislação em vigor e pelas normas estabelecidas em Conselho Pedagógico. 

Tendo consciência que o exercício destas competências se revela habitualmente sensível e 

problemático, de que pode resultar, por vezes, incompreensões passíveis de suscitar 

problemas individuais e/ou coletivos, nada desejáveis, a Direção/Conselho Pedagógico alerta 

para que não se esqueça a importância central do aluno no Colégio, apenas se devendo 

atender às preferências dos docentes quando tal não colida com os reais objetivos da 

Instituição, não prejudique o seu bom funcionamento e não contrarie as normas estabelecidas. 

Assim, de acordo com a competência que lhe é atribuída pela legislação já referida, a Direção 

considera que, para além do óbvio cumprimento da Lei, deverão ainda ser tidos em contas os 

seguintes critérios e aspetos para a distribuição do serviço docente: 

A distribuição do serviço deve ter, como princípio orientador, a defesa da qualidade do ensino e 

os legítimos interesses dos Alunos; 

O horário semanal dos Docentes é de 35 horas, integrando uma componente letiva e uma não 

letiva e desenvolve-se em 5 dias de trabalho; 

A componente letiva do período normal de trabalho semanal é de 22 tempos letivos; 

A componente não letiva corresponde à diferença entre as 35 horas semanais e a componente 

letiva; 

A distribuição do serviço letivo deve dar continuidade do professor na turma, salvo em casos 

devidamente fundamentados em que a Direção/Conselho Pedagógico não o considerem 

conveniente; 

A distribuição de serviço letivo deve garantir que uma mesma equipa de Docentes tenha o 

maior número de turmas possível em comum de modo a permitir o trabalho de cooperação 

entre os docentes; 

A distribuição equilibrada de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina; 

Deve ser garantido que cada Docente não lecione mais de 4 níveis e mais do que 8 turmas, a 

não ser em casos devidamente fundamentados; 

Em casos justificados e, desde que a formação académica do Docente o permita, poder-lhe-á 

ser cometida a lecionação de disciplinas de grupos afins; 

Se em algum grupo, o número de horas disponíveis for insuficiente para completar todos os 

horários dos Docentes do quadro dos 2º e 3ºCEB e Secundário, ter em atenção que estes 

Docentes podem lecionar toda e qualquer disciplina, mesmo noutro ciclo ou nível de ensino, 

para o qual tenha habilitação adequada, independentemente do grupo a que pertencem; 

Não poderão ser atribuídas aos Docentes, turmas em que se encontrem familiares seus nas 

seguintes condições: parente ou afim em linha direta ou até ao segundo grau de linha colateral; 

A não aplicação da norma anterior só poderá verificar-se nos casos em que não seja possível 

atribuir o serviço a outro Docente; 
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Por conveniência de serviço a distribuição de turmas pelos docentes no Departamento poderá 

sofrer alterações na elaboração dos horários; 
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Citérios Gerais para a elaboração de horários dos alunos do Ensino 

Básico e Ensino Secundário  

 

No âmbito das suas competências, o conselho pedagógico define os critérios gerais a que 

obedece a elaboração dos horários dos alunos, prevalecendo os critérios de natureza 

pedagógica definidos no Projeto Educativo do Colégio: 

a) Período de funcionamento 

Manhã: hora de início – 8:20, hora de termo – 13:30 

Tarde: hora de início – 14:45, hora de termo – 16:25 / 17:30 

b) Distribuição dos tempos letivos: 

No 1º CEB: 

 A distribuição da carga horária semanal tem que estar alicerçada na 

Matriz Curricular formalizada para o 1.º CEB; 

 A construção de um modelo flexível para o 1º ciclo do ensino básico 

assente em equipas multidisciplinares, lideradas por professores 

especialmente vocacionados para uma determinada área disciplinar; 

 As Áreas Disciplinares de Português e Matemática devem ser 

trabalhadas, preferencialmente, durante a manhã por forma a rentabilizar a 

capacidade de concentração dos alunos nos primeiros tempos do dia; 

 As Áreas Disciplinares de Expressões Artísticas e Físico-Motoras 

devem ser trabalhadas nos últimos tempos letivos (da manhã ou tarde) ou 

durante a tarde; 

 As aulas de Expressões Físico-Motoras não devem ocorrer no primeiro 

tempo letivo após o almoço. 

 O Apoio ao Estudo contempla dois tempos semanais, com o objetivo 

de apoiar os alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, visando 

prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de Português e Matemática. 

 Como Oferta Complementar, a Filosofia para Crianças integra o 

Currículo e tem por prioridade contribuir para a promoção integral dos alunos 

na área da cidadania e formação pessoal. 

 Como atividade de enriquecimento do currículo, o Inglês assume um 

caráter formativo e cultural de ligação entre o Colégio e o meio, nomeadamente 

na sua dimensão europeia. 

 

 

Nos 2º e 3º CEB e Ensino Secundário: 

 As atividades letivas são predominantemente da parte da manhã, 

existindo 3 tardes ocupadas com atividades letivas. 

 No 12º ano, só serão ocupadas 1 ou 2 tardes com atividades letivas. 



 

23 

 Limite de tempo máximo admissível entre aulas dos dois turnos – 

1:40h. 

 As disciplinas cuja carga curricular se distribui por 2 dias da semana, 

não poderão ser consecutivos. 

 Deverá existir uma distribuição equilibrada das aulas de cada uma das 

disciplinas, pelos dias da semana. 

 É possível a alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de 

substituição das aulas por ausências de docentes. 

 É autorizado o desdobramento das turmas ou o funcionamento de 

forma alternada de disciplinas dos ensinos básico e secundário, de acordo com 

as condições disponíveis no Colégio. 

 Ausência de tempos não letivos nos horários dos alunos. 

 As atividades letivas organizam-se em aulas de 50 e 75 minutos. 

 As aulas de Educação Física realizadas no período da tarde, só 

poderão acontecer 60 minutos após o início deste período, isto é, às 15:45h. 
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 Avaliação das Aprendizagens 

Tendo em consideração a importância que assume a avaliação no ato educativo, é essencial 

que se cumpra não só o quadro legal em vigor, bem como se deva atender às finalidades de 

um projeto educativo muito próprio, conforme se plasma nos documentos estruturantes do 

Colégio Novo da Maia. 

A adoção de uma cultura de avaliação só faz sentido e tem lugar se reconfigurada num projeto 

mais amplo e global – o desenvolvimento de competências, isto é, de saberes em uso, como 

sejam os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os valores. 

Por um lado, a avaliação reveste-se de uma lógica integradora da prática educativa, refletindo 

práticas que assumem o compromisso com o crescimento de cada um dos nossos alunos e 

com a construção do saber. Por outro lado, a avaliação constitui, em si mesmo, um processo 

contínuo e regulador das aprendizagens a realizar pelos alunos, revestindo-se de princípios 

estruturantes e de múltiplas modalidades. 

 

Princípios da Avaliação 

De acordo com o quadro legal em vigor, a avaliação das aprendizagens e competências 

assenta nos seguintes princípios: 

a) Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e competências 

pretendidas, de acordo com os contextos em que ocorrem; 

b) Utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados; 

c) Primazia da avaliação formativa com valorização dos processos de autoavaliação 

regulada e sua articulação com os momentos de avaliação sumativa; 

d) Valorização da evolução do aluno; 

e) Transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da 

clarificação e da explicitação dos critérios adotados; 

f) Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação. 

 

Modalidades da Avaliação 

Para além da avaliação diagnóstica, a avaliação formativa é a principal modalidade de 

avaliação do Ensino Básico; assume um caráter contínuo e sistemático e visa a regulação do 

ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de 

informação de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. 

Nesta instituição de ensino, formalizamos o processo de avaliação contemplando as seguintes 

modalidades:  

 Avaliação Diagnóstica - pretende facilitar a integração escolar do aluno, 

apoiando a orientação escolar e vocacional e o reajustamento de estratégias de 

ensino. Realiza-se no início do ano de escolaridade ou sempre que seja considerado 

oportuno e tem como finalidade a prossecução de estratégias de diferenciação 

pedagógica e permite uma reformulação do Plano de Trabalho da Turma. 
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 Avaliação Formativa - no 1.º Ciclo, é a modalidade de avaliação mais 

importante, uma vez que assume um caráter contínuo e sistemático e formaliza-se 

através da recolha de evidências que refletem o desempenho do aluno. No Colégio 

Novo da Maia esta avaliação é formalizada através de vários instrumentos: fichas de 

avaliação formativa, trabalhos significativos, grelhas de observação do desempenho 

global do aluno. Esta avaliação “gera medidas pedagógicas adequadas às 

características dos alunos e à aprendizagem a desenvolver” (Decreto-Lei n.º 139/2012 

de 5 de julho). 

 Avaliação Sumativa - ocorre no final de cada período e assume um caráter 

descritivo. No 4.ºano de escolaridade, nas disciplinas de Português e Matemática, a 

escala avaliativa expressa-se de 1 a 5. Esta avaliação é formalizada através do registo 

da avaliação trimestral do aluno, sendo facultada aos Encarregados de Educação, 

originando uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do 

percurso escolar do aluno. 

 

É neste contexto, e à luz do quadro legal em vigor, que se vertem os critérios gerais de 

avaliação. 

 

Critérios Gerais de Avaliação 

Ensino Pré-Escolar 

Para a definição dos critérios gerais de avaliação das competências e aprendizagens, 

consultamos a legislação referente a este assunto destinada à educação pré-escolar, bem 

como a versão prévia das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

A avaliação permite a tomada de consciência da execução, de forma a ajustar todo o 

procedimento educativo, adaptando-o às necessidades e interesses de cada criança.  

Após o período de concepção e implementação do Projecto, revela-se necessário proceder à 

avaliação do mesmo de modo a evidenciar as metas atingidas, os efeitos de implementação do 

mesmo e as principais dificuldades encontradas. No Perfil de Desempenho Profissional do 

Educador de Infância (Decreto-Lei nº. 241/2001) no âmbito da observação, planificação e 

avaliação, é referido que o Educador de Infância «(…) avalia, numa perspectiva formativa, a 

sua intervenção, o ambiente e os processos educativos adaptados, bem como o 

desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo.» Segundo Zabalza (1987), 

da apreciação final deste tipo de avaliação vão surgir novas pistas sobre o modo como 

conduzir o processo de ensino-aprendizagem e/ou reparar as deficiências detectadas. 

“A avaliação na educação pré-escolar é reinvestida na ação educativa, sendo uma avaliação 

para a aprendizagem…é, assim, uma avaliação formativa” e “(…) uma avaliação 

contextualizada (baseada em registos de observação e recolha de documentos situados no 

contexto), significativa e realizada ao longo do tempo.” (Ministério da Educação, 2016: 16) 
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A avaliação formativa é a “principal modalidade” de avaliação, assumindo um carácter 

sistémico e contínuo, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, 

de acordo com a natureza das aprendizagens dos contextos em que ocorrem (Despacho 

normativo 1/2005, cap. II, artigo 19). A avaliação formativa é um processo de regulação externa 

e interna ao aluno, visto que ambos avaliam e realiza-se em momentos distintos: no início de 

uma tarefa ou de uma situação didática (regulação proactiva), e ao longo de todo o processo 

de aprendizagem (regulação interativa). A modalidade de avaliação principal escolhida pela 

equipa de educadores foi a avaliação formativa. Esta escolha deve-se ao facto desta 

modalidade de avaliação se basear na valoração dos processos, bem como na análise 

pormenorizada dos resultados.  
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Trimestralmente é sistematizada a avaliação individual. Com base nas Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar (2016) elaboramos o Plano Curricular e as sínteses 

de avaliação. Esta encontra-se organizada por áreas de conteúdo e respetivos domínios, onde 

fazemos referência aos principais objetivos de cada uma das áreas, realizando essa avaliação 

tendo como base determinados critérios, que nos ajudam a fundamentar o julgamento e a 

decisão. 

  

Temos ainda consciência de que a criança também deverá participar no seu processo de 

avaliação, o qual pressupõe implicação consciente, sistemática e refletida do aluno na 

planificação, organização e avaliação da sua própria aprendizagem. Tal como vem descrito 

numa publicação do Ministério da Educação (2002:27) «A avaliação realizada com as crianças 

é uma atividade educativa, constituindo também uma base de avaliação para o educador. A 

sua reflexão, a partir dos efeitos que vai observando, possibilita-lhe estabelecer a progressão 

das aprendizagens a desenvolver com cada criança. Neste sentido, a avaliação é suporte do 

planeamento.» Assim, o aluno é autor e ator da sua própria aprendizagem. Para isso, 

promovemos momentos de avaliação através das quais as crianças expressam oralmente o 

seu parecer sobre determinada atividade. 

Deste modo, consideramos ter conseguido criar um quadro de referência adequado às 

especificidades dos primeiros níveis de ensino, para todos os educadores organizarem as suas 

práticas avaliativas. 

Ensino Básico 

ENSINO BÁSICO 

CRITÉRIOS GERAIS E INDICADORES A PRIVILEGIAR 

DOMÍNIOS DIMENSÕES  

COGNITIVO 

CONHECIMENTOS 
[SABER] 

 Intervém na aquisição e aplicação dos conhecimentos e mobiliza 
diferentes linguagens na construção do saber; 
 Relaciona e problematiza os conhecimentos e assume-os como 
conhecimento estruturante; 
 Designa, verbaliza e define conceitos, factos, modelos e leis; 
 Reconhece os significados e interpretações dos conceitos; 
 Interpreta textos, esquemas, figuras, tabelas, quadros e gráficos. 

CAPACIDADES 
[SABER FAZER] 

 Compreende e interpreta a informação apresentada de forma escrita, 
oral ou visual; 
 Mobiliza a informação de forma escrita, oral ou visual; 
 Usa adequadamente a língua materna na comunicação; 
 Interpreta fontes de informação em diferentes tipos de suporte; 
 Seleciona e organiza a informação, usando meios diversos; 
 É capaz de expor ideias e de argumentar em debates; 
 Participa na discussão de resultados e/ou pesquisas; 
 Justifica os passos de um procedimento; 
 Elabora e interpreta representações gráficas; 
 Justifica as respostas e processos usados na mobilização do saber; 
 Realiza inferências, generalizações e deduções. 

SOCIOAFETIVO 
ATITUDES E VALORES 

[SABER SER] 

 Assume a construção do saber como condição do seu 
desenvolvimento pessoal e social no respeito pelos valores democráticos em 
estreita articulação com os normativos legais e os princípios estruturantes do 
projeto educativo; 
 Reconhece o colégio como local privilegiado da construção da 
cidadania. 

S DAS CRIANÇAS 
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Ensino Secundário 

ENSINO SECUNDÁRIO 

CRITÉRIOS GERAIS E INDICADORES A PRIVILEGIAR 

DOMÍNIOS DIMENSÕES INDICADORES 

COGNITIVO 

CONHECIMENTOS 
[SABER] 

 Intervém na aquisição e aplicação dos conhecimentos, e mobiliza 
diferentes linguagens na construção do saber; 
 Questiona, relaciona e problematiza os conhecimentos, e assume-os 
como conhecimento estruturante; 
 Manifesta a informação adquirida e domina o vocabulário fundamental 
da disciplina; 
 Designa, verbaliza e define conceitos, factos, modelos e leis; 
 Reconhece os significados e interpretações dos conceitos; 
 Interpreta textos, esquemas, figuras, tabelas, quadros e gráficos. 

CAPACIDADES 
[SABER FAZER] 

 Compreende e interpreta a informação apresentada de forma escrita, 
oral ou visual; 
 Mobiliza a informação de forma escrita, oral ou visual; 
 Usa adequadamente a língua materna na comunicação; 
 Interpreta fontes de informação em diferentes tipos de suporte; 
 Seleciona e organiza a informação, usando meios diversos; 
 É capaz de expor ideias e de argumentar em debates; 
 Participa na discussão de resultados e/ou pesquisas; 
 Justifica os passos de um procedimento; 
 Elabora e interpreta representações gráficas; 
 Justifica as respostas e processos usados na mobilização do saber; 
 Realiza inferências, generalizações e deduções; 
 Domina e aplica um conjunto de técnicas / procedimentos específicos 
da disciplina. 

SOCIOAFETIVO 
ATITUDES E VALORES 

[SABER SER] 

 Assume a construção do saber como condição do seu 
desenvolvimento pessoal e social no respeito pelos valores democráticos e em 
estreita articulação com os normativos legais e os princípios estruturantes do 
projeto educativo; 
 Demonstra responsabilidade nas suas obrigações enquanto aluno 
(assiduidade, pontualidade, cumprimento de tarefas, …); 
 Revela espírito de iniciativa, de autonomia e de curiosidade face ao 
saber, bem como capacidade de cooperação com colegas e professores; 
 Reconhece o colégio como local privilegiado da construção da 
cidadania. 

 

No Ensino Secundário, e para além da sua consistência enquanto formulação de um juízo 

global sobre o nível de desenvolvimento das aprendizagens de cada aluno, a avaliação 

sumativa – interna e externa – tem também a importância de permitir a tomada de decisões 

sobre o percurso escolar do aluno.  
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Operacionalização dos critérios de avaliação 

Dada a especificidade de cada um dos níveis de ensino e sem prejuízo das competências que 

desenvolve, sinalizam-se, de seguida, de forma necessariamente abrangente, os critérios a 

privilegiar em cada um desses níveis. 

 

DOMÍNIOS DIMENSÕES 

PESOS A ATRIBUIR 

PRÉ-
ESCOLAR 

1ºCEB 2ºCEB 3ºCEB SECUNDÁRIO 

COGNITIVO 

CONHECIMENTOS 
[SABER] 

100% 

80% 80% 90% 90% 
CAPACIDADES 
[SABER FAZER] 

SOCIOAFETIVO 
ATITUDES E VALORES 

[SABER SER] 
20% 20% 10% 10% 

 

Critérios específicos de avaliação 

Quando se aplique, e sem prejuízo de outros modelos a adotar em sede de Departamento, 

definem-se os respetivos indicadores por disciplina e ano de escolaridade, bem como os 

instrumentos de avaliação a utilizar segundo a Matriz que a seguir se indica. 

Tais critérios específicos de avaliação devem, depois de elaborados em sede de 

Departamento, ser analisados e aprovados em Conselho Pedagógico, nos termos da lei. 

 

1º CEB    

DOMÍNIOS DIMENSÕES INDICADORES INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Cognitivo 

CONHECIMENTOS 
[SABER] 

Adquire e aplica conhecimentos 
relacionando/problematizando com 

situações concretas 

80% 

Fichas de 
Avaliação 
Formativa 

60% 

Aplica conceitos 10% 

CAPACIDADES 
[SABER FAZER] 

Trabalho Individual 

Grelhas de 
Observação 

6% 

Trabalhos de Grupo 3% 

Trabalhos de Casa 3% 

Caderno Diário 2% 

Oralidade 6% 

Socioafetivo 
ATITUDES E 

VALORES 
[SABER SER] 

Empenho 

20% 

4% 

Participação 4% 

Responsabilidade 4% 

Autonomia 4% 

Pontualidade 1% 

Comportamento 3% 
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Domínio Cognitivo 

Fichas de Avaliação Formativa 

Preparação das FAF – 1º CEB 

 Devem registar-se no caderno diário da disciplina e enviar por correio 

eletrónico aos Encarregados de Educação, os objetivos didáticos referentes à 

unidade de trabalho. 

 É obrigatório, em todas as disciplinas, onde tal se aplique, enviar aos 

Encarregados de Educação com duas semanas de antecedência à realização da 

FAF, os objetivos que irão ser avaliados. 

 Independentemente da forma de que se venham a revestir, é obrigatória a 

realização de atividades de sistematização antes da realização das FAF. 

 Não poderão ocorrer na mesma semana as FAF de Português e Matemática . 

 Na semana da realização das FAF não se poderão introduzir conteúdos da 

disciplina que será alvo de avaliação. 

 

Elaboração das FAF 

 A FAF deve, preferencialmente, obedecer à estrutura contemplada nas 

matrizes das Fichas de Avaliação Formativa. 

 

Correção das FAF 

 A avaliação formativa é expressa, em cada disciplina, numa escala de 0 a 100 

valores à qual corresponde uma escala de avaliação qualitativa, conforme indica a 

tabela das menções a atribuir nas FAF. 

 Os critérios de correção da FAF têm de respeitar as matrizes das Fichas de 

Avaliação Formativa. 

 

Entrega das FAF 

 É obrigatória a entrega da FAF no prazo máximo de duas semanas após a 

sua realização. 
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Menções A Atribuir Nas Fichas De Avaliação Formativa (Faf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Individual 

 Considera-se como trabalho individual o desempenho do aluno na realização 

das tarefas em sala de aula, nomeadamente na realização dos exercícios de cariz 

teórico e prático. 

 No trabalho individual terá de ser considerada a qualidade do mesmo, assim 

como a sua realização no tempo previsto. 

 

Trabalhos de Grupo 

 Como estratégia de ensino e como instrumento de avaliação, deve ser 

valorizado e estimulado. 

 Será sempre em contexto de sala de aula, salvo em situações devidamente 

justificadas. 

 

Trabalhos para Casa 

 Todos os trabalhos para casa devem ser corrigidos individualmente ou em 

grande grupo.  

 Caso o aluno não realize o trabalho de casa, o professor deve, 

obrigatoriamente, colocar no e-schooling tal ocorrência. 

 

 ´MENÇÕES A ATRIBUIR NAS FICHAS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA (FAF) 

 ENSINO BÁSICO – 1ºCEB 

0% – 49% Insuficiente O aluno apresenta um rendimento escolar insuficiente.  

50% – 52% 
Suficiente 

Menos 
O aluno apresenta um rendimento escolar muito 
próximo de um suficiente sustentado.  

53% – 66% Suficiente O aluno apresenta um rendimento escolar suficiente.  

67% – 69% Suficiente Mais 
O aluno apresenta um rendimento escolar próximo do 
Bom. 

70% – 72% Bom Menos 
O aluno apresenta um rendimento escolar muito 
próximo do Bom sustentado.  

73% – 83% Bom O aluno apresenta um Bom rendimento escolar. 

84% – 86% Bom Mais 
O aluno apresenta um rendimento escolar muito 
próximo do Muito Bom.  

87% – 95% Muito Bom O aluno apresenta um rendimento escolar Muito Bom.  

96% - 100% Excelente O aluno apresenta um Excelente rendimento escolar.  
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Caderno Diário 

 O caderno diário terá de ser avaliado duas vezes por período, considerando os 

seguintes critérios: apresentação, conteúdo atualizado, organização espacial, 

caligrafia e ortografia. 

 Na avaliação dos cadernos diários terão de ser respeitados os indicadores 

definidos pelo Conselho de Docentes. 

 

Oralidade 

 Na avaliação da oralidade terão de ser respeitados os indicadores definidos 

pelo Conselho de Docentes:  

Produz um discurso coerente, com informação relevante e progressão 

evidente; 

Utiliza vocabulário variado e adequado; 

Adapta o discurso às situações de comunicação; 

Apresenta um discurso com intenção persuasiva. 

 

Aplica Conceitos  

 Deverá ser aplicado em alternância e em momentos das FAF 

 Não pode ultrapassar os 30 minutos de realização e deve existir mais do que 

uma versão. 

 

Atividades Experimentais 

 Devem realizar-se, no mínimo, uma atividade experimental, quinzenalmente, 

em todas as disciplinas onde tal se aplique. 

 

Domínio Socioafetivo 

 

No domínio socioafetivo considera-se as dimensões das atitudes e valores através dos 

seguintes indicadores: 

Indicadores Critérios de Referência 

Empenho 
a) Empenho no percurso académico; 
b) Motivação na realização das tarefas 
propostas. 

Participação 

a) Intervenção oportuna e pertinente na aula; 
b) Frequência de participação; 
c) Respeito pelas regras de participação 
estipuladas. 
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Responsabilidade 
a) Cumprimento das tarefas propostas; 
b) Cumprimento das regras de funcionamento 
da sala de aula. 

Autonomia 
a) Realização de atividades de forma 
autónoma. 

 

Notação  

No que diz respeito à notação utilizada na Avaliação Sumativa, definimos a existência de 

alguns referentes, tomando como ponto de partida a valoração qualitativa que existe no 1.º 

Ciclo, com exceção das disciplinas de Português e Matemática no 4.º Ano de Escolaridade, a 

qual se expressa numa escala de 1 a 5, conforme versa o Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de 

julho. Nesta última situação, define-se que existirá uma correspondência entre as seguintes 

menções: Muito Bom – nível 5; Bom – nível 4; Suficiente – nível 3; Insuficiente – nível 2; 

Insuficiente Menos – nível 1. 

MUITO BOM (MB) - É evidente a aquisição dos conhecimentos e do desenvolvimento 

das capacidades definidas para o respetivo ano de escolaridade. 

BOM (B) - É evidente a aquisição da maior parte dos conhecimentos e do 

desenvolvimento das capacidades definidas para o respetivo ano de escolaridade. 

SUFICIENTE (S) - É evidente, apesar da existência de lacunas, a aquisição de parte 

dos conhecimentos e do desenvolvimento das capacidades definidas para o 

respetivo ano de escolaridade. 

INSUFICIENTE (I) - É evidente a deficitária aquisição de conhecimentos e do 

desenvolvimento das capacidades definidas para o respetivo ano de escolaridade. 

INSUFICIENTE MENOS (IM) – É evidente a total falta de aquisição dos conhecimentos, 

assim como do desenvolvimento das capacidades definidas para o respetivo ano de 

escolaridade. 

 

Determinação da Média Final de cada período letivo  

 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

 
N1P= (F1) 
 
N1P – Média Final do 1º período 
F1 – Média ponderada do 1º 
período 

 
N2P = (F1+2F2) / 3 
 
N2P – Média Final do 2º período 
F1 – Média ponderada do 1º 
período 
F2 – Média ponderada do 2º 
período 
 

 
NF= (F1+2F2+2F3) / 5 
 
NF – Média Final do 3º período 
F1 – Média ponderada do 1º período 
F2 – Média ponderada do 2º período 
F3 – Média ponderada do 3º período 

As classificações F1, F2 e F3 consideram-se em percentagem depois de aplicados todos os critérios e instrumentos 

de avaliação sem prejuízo da avaliação global que o Professor / Conselho Turma deva realizar. 
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Projetos Interdisciplinares  

Os Projetos interdisciplinares encaram o ensino de forma holística e flexível, adaptando-o às 

circunstâncias do meio onde o aluno se integra, requerendo a utilização de diversas 

metodologias. Os processos de aprendizagem devem ancorar-se nos interesses dos alunos, 

motivando-os continuamente. Nos Projetos que articulam as diversas disciplinas pretende-se ir 

ao encontro de uma modalidade não segmentada, mas potenciadora da interligação de 

conhecimentos. Paralelamente, é oferecida uma panóplia de estratégias, entre as quais, o 

aluno poderá encontrar as suas formas preferidas de aprendizagem. Deste leque de 

oportunidades poder-se-á alcançar, mais facilmente, o interesse dos alunos no seu percurso de 

desenvolvimento. 

Com o objetivo de tornar possível estas metodologias, procuraremos utilizar recursos didáticos 

estruturados e não estruturados, preferencialmente construídos pelos alunos, por forma a 

provocar uma forte motivação e grande significação nos alunos. Neste sentido, reservamos 

dois blocos letivos semanais, para dar espaço à criatividade e fomentar a autonomia dos 

alunos na conceção e desenvolvimento destes projetos. Neste âmbito, a ação do professor 

será de mediação entre os interesses dos alunos e a sua intenção pedagógica, articulando com 

todas as disciplinas. Estes projetos iniciar-se-ão em contexto de sala de aula, podendo 

estender-se a outros espaços, nomeadamente o espaço Cri@rt(e) Classroom.   

Serão aplicados os seguintes descritores de desempenho: 

 

Descritor de Desempenho Níveis 

Revela organização e métodos de trabalho. 
Insuficiente: 

O aluno não evidenciou a prossecução dos 

descritores de desempenho. 

 

Suficiente: 

O aluno evidenciou a prossecução de alguns 

descritores de desempenho, mobilizando 

competências mínimas ao serviço da 

operacionalização de projetos interdisciplinares.  

 

Bom:  

O aluno evidenciou a prossecução dos descritores 

de desempenho, mobilizando competências ao 

serviço da operacionalização de projetos 

interdisciplinares. 

 

Muito Bom:  

O aluno evidenciou a prossecução dos descritores 

de desempenho, mobilizando com eficácia 

Demonstra autonomia com vista à 
consecução dos seus objetivos no âmbito da 
construção contínua do conhecimento.  

Emite opiniões.  

Fundamenta as suas decisões. 

Interage com os outros, revelando sentido 
de cooperação e entreajuda. 

Manifesta motivação e compromete-se de 
forma responsável na aprendizagem pela 
descoberta. 

Reflete e avalia, reformulando o seu 
trabalho, partindo da avaliação formalizada. 

Evidencia criatividade ao longo do processo 
de construção do conhecimento.  

Aplica e mobiliza estratégias e técnicas de 
trabalho individual e em grupo. 
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Seleciona, organiza e trata informação. 
competências ao serviço da operacionalização de 

projetos interdisciplinares. Para além disso, 

contribuiu ativamente para o sucesso das atividades 

desenvolvidas. 

 

 

Organiza e gere o tempo, o espaço e o 
ambiente de trabalho. 

Participa ativamente em momentos de 
partilha, manifestando sentido crítico.  

Formula questões e hipóteses, com vista à 
descoberta de novos saberes.  

Evidencia e mobiliza princípios 
democráticos, permitindo a participação de 
todos no desenvolvimento de projetos. 

Elabora e realiza projetos, participando 
ativamente na operacionalização dos 
mesmos.  

Aplica saberes de forma contextualizada.  

 

 

2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário 

 

2.º CEB 

   Disciplina  xxxxx 

DOMÍNIOS DIMENSÕES INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 1P 2P 3P 

COGNITIVO 

CONHECIMENTOS 
[SABER] 

A definir pelos Departamentos 

80% 

Ficha de Avaliação Sumativa [FAS]    

Questão de Aula [QA] 2x10% 2x10% 1x10% 

CAPACIDADES 
[SABER FAZER] 

A definir pelos Departamentos 

    

    

    

    

Utiliza corretamente a Língua 
Portuguesa 

    

SOCIOAFETIVO 
ATITUDES E 

VALORES 
[SABER SER] 

Demonstra empenho na 
realização das tarefas propostas 
nas aulas. 

20% Grelhas de Observação 

4% 4% 4% 

Executa os trabalhos propostos 
para a aula e para casa. 

4% 4% 4% 

Cumpre as regras de 
funcionamento da sala de aula. 

4% 4% 4% 

É assíduo e pontual. 4% 4% 4% 

Realiza os vários exercícios 
propostos de forma autónoma. 

4% 4% 4% 
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3º CEB e Secundário 

Disciplina  xxxxx 

DOMÍNIOS DIMENSÕES INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO1 

 1P 2P 3P 

COGNITIVO 

CONHECIMENTOS 
[SABER] 

A definir pelos Departamentos 

90% 

Ficha de Avaliação Sumativa [FAS]    

Questão de Aula [QA] 2x10% 2x10% 1x10% 

CAPACIDADES 
[SABER FAZER] 

A definir pelos Departamentos 

    

    

    

    

Utiliza corretamente a Língua 
Portuguesa2 

    

SOCIOAFETIVO 
ATITUDES E 

VALORES 
[SABER SER] 

Demonstra empenho na 
realização das tarefas propostas 
nas aulas. 

10% Grelhas de Observação 

2% 2% 2% 

Executa os trabalhos propostos 
para a aula e para casa. 

2% 2% 2% 

Cumpre as regras de 
funcionamento da sala de aula. 

2% 2% 2% 

É assíduo e pontual. 2% 2% 2% 

Realiza os vários exercícios 
propostos de forma autónoma. 

2% 2% 2% 

 

1. Na disciplina de Português, a componente da oralidade – aferida obrigatoriamente através de 

momentos formais de avaliação – terá um peso de 25% no cálculo da classificação a atribuir em cada 

momento formal de avaliação. 

Nas disciplinas de Línguas Estrangeiras, a componente da oralidade – aferida obrigatoriamente através 

de momentos formais de avaliação – terá um peso de 30% no cálculo da classificação a atribuir em cada 

momento formal de avaliação. 

Nas disciplinas bienais de Física e Química A e Biologia e Geologia, e nas disciplinas anuais de Biologia, 

Física, Geologia e Química, a componente prática ou experimental – aferida obrigatoriamente através de 

momentos formais de avaliação – terá um peso de 30% no cálculo da classificação a atribuir em cada 

momento formal de avaliação. 

Na disciplina de Educação Física, a avaliação do domínio cognitivo terá uma ponderação de 60% e a do 

domínio Socioafetivo 40%. 

2. Não aplicável nas Línguas Estrangeiras. 
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Instrumentos de Avaliação 

No domínio cognitivo considera-se as dimensões dos conhecimentos e capacidades através dos seguintes 

indicadores: 

  

MENÇÕES A ATRIBUIR NOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO – 2.º E 3.º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO 

FAS e restantes Instrumentos de Avaliação adotados nas diferentes Áreas Curriculares 

ENSINO BÁSICO ENSINO SECUNDÁRIO 

Insuficiente de 0% a 49% 

Mau de 0 a 4,4 

Insuficiente Menos de 4,5 a 7,4 

Insuficiente de 7,5 a 9,4 

Suficiente Menos de 50% a 52% Suficiente Menos de 9,5 a 10,4 

Suficiente de 53% a 66% Suficiente de 10,5 a 12,4 

Suficiente Mais de 67% a 69% Suficiente Mais de 12,5 a 13,4 

Bom Menos de 70% a 72% Bom Menos de 13,5 a 14,4 

Bom de 73% a 83% Bom de 14,5 a 16,4 

Bom Mais de 84% a 86%  Bom Mais de 16,5 a 17,4 

Muito Bom de 87% a 95% Muito Bom de 17,5 a 18,4 

Excelente de 96% a 100% Excelente de 18,5 a 20 

 

Nota: No Ensino Básico e Secundário, apenas as FAS são classificadas quantitativamente. Todos os restantes 

instrumentos deverão ser classificados com uma menção qualitativa.  

DOMÍNIO – SOCIOAFETIVO 

 INDICADORES DE REFERÊNCIA 

Empenho 
c) Intervenção positiva na aula. 
d) Interesse pela realização das tarefas propostas. 

Métodos de Trabalho 
a) Realização de trabalhos de casa. 
b) Adoção de estratégias adequadas à resolução de problemas  
c) Tomada de decisões, individualmente e/ou em grupo. 

Responsabilidade 
c) Cumprimento das tarefas propostas. 
d) Cumprimento das regras de funcionamento da sala de aula. 
e) Assiduidade e pontualidade. 

Autonomia 
b) Realização de atividades de forma autónoma e criativa. 
c) Demonstração de iniciativa para resolução de problemas 

CLASSIFICAÇÃO POR CADA PARÂMETRO 

2º CEB 3º CEB E SECUNDÁRIO 

Insuficiente de 0% a 2% Insuficiente de 0% a 1% 

Suficiente 3% Suficiente 1,5% 

Bom 4% Bom 2% 

Muito Bom 5% Muito Bom 2,5% 
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Classificação Final das Disciplinas – Ensino Básico 

 

NÍVEL 1 
Será atribuído nível um 

a um aluno que: 

 seja totalmente desinteressado 

 não faça os trabalhos de casa  

 não tenha o material necessário à aula 

 não participe positivamente na aula 

 não adquira as competências essenciais da disciplina  

 não apresente atitudes de tolerância e cooperação para com os colegas 

 não intervenha de forma adequada 

 não manifeste nenhuns hábitos de trabalho 

 não trabalhe em grupo 

 apresente instrumentos de avaliação com percentagens iguais ou inferiores a 
19% 

NÍVEL 2 
Será atribuído nível 

dois a um aluno que: 

 manifeste dificuldades a nível de aquisição e compreensão de conhecimentos 

 revele falta de interesse e empenho nas atividades escolares 

 raramente faça os trabalhos de casa 

 raramente traga o material necessário à aula 

 raramente participe de forma positiva 

 não adquira as competências essenciais da disciplina  

 apresente falta de hábitos de trabalho 

 apresente falta de pontualidade 

 apresente instrumentos de avaliação com percentagens compreendidas entre 
20% e 49% 

NÍVEL 3 
Será atribuído nível 
três a um aluno que: 

 manifeste alguma dificuldade a nível de aquisição, compreensão e aplicação 
de conhecimentos 

 adquira as competências essenciais da disciplina  

 revele interesse e participação nas atividades escolares 

 seja assíduo 

 seja  pontual 

 assuma atitudes de tolerância e solidariedade 

 apresente instrumentos de avaliação com percentagens compreendidas entre 
50% e 69% 

NÍVEL 4 
Será atribuído nível 

quatro a um aluno que: 

 adquira as competências essenciais da disciplina com facilidade 

 revele interesse e empenho nas atividades escolares 

 seja assíduo 

 seja  pontual 

 seja tolerante e solidário 

 revele capacidade de interpretação e aplicação de conhecimentos 

 apresente instrumentos de avaliação com percentagens compreendidas entre 
70% e 86% 

NÍVEL 5 
Será atribuído nível 

cinco a um aluno que: 

 adquira as competências da disciplina com bastante facilidade, sem 
incorreções a nível de compreensão e aplicação de conhecimentos 

 utilize adequadamente a linguagem científica 

 manifeste grande interesse e empenhamento na vida escolar 

 manifeste adequada socialização, nomeadamente atitudes de persistência, 
solidariedade e respeito pelos outros 

 apresente capacidade de análise 

 apresente instrumentos de avaliação com percentagens iguais e superiores a 
87% 
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Classificação final das disciplinas – Secundário 

 A classificação final das disciplinas não sujeitas a exame final nacional é obtida 

da seguinte forma: 

Nas disciplinas anuais, pela atribuição da classificação obtida na frequência; 

Nas disciplinas plurianuais, pela média aritmética simples das classificações obtidas na 

frequência dos anos em que foram ministradas, com arredondamento às unidades. 

 

 A classificação final das disciplinas sujeitas a exame final nacional é o 

resultado da média ponderada, com arredondamento às unidades, da classificação 

obtida na avaliação interna final da disciplina e da classificação obtida em exame final, 

de acordo com a seguinte fórmula: CFD = (7 CIF + 3 CE) / 10, em que:  

CFD = classificação final da disciplina; 

CIF = classificação interna final, obtida pela média aritmética simples, com 

arredondamento às unidades, das classificações obtidas na frequência dos anos 

em que a disciplina foi ministrada;  

CE = classificação em exame final. 

 

 A classificação final em qualquer disciplina pode também obter-se pelo recurso 

à realização exclusiva de provas de equivalência à frequência ou exames finais 

nacionais, conforme os casos, nos termos definidos legalmente, sendo a classificação 

final, em caso de aprovação, a obtida na prova ou no exame. 

 

Determinação da Média Final de cada período letivo  

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

 
N1P= (F1) 
 
N1P – Média Final do 1º período 
F1 – Média ponderada do 1º 
período 

 
N2P = (F1+2F2) / 3 
 
N2P – Média Final do 2º período 
F1 – Média ponderada do 1º 
período 
F2 – Média ponderada do 2º 
período 
 

 
NF= (F1+2F2+2F3) / 5 
 
NF – Média Final do 3º período 
F1 – Média ponderada do 1º período 
F2 – Média ponderada do 2º período 
F3 – Média ponderada do 3º período 

As classificações F1, F2 e F3 consideram-se em percentagem depois de aplicados todos os critérios e instrumentos 

de avaliação sem prejuízo da avaliação global que o Professor / Conselho Turma deva realizar. 
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Fichas de Avaliação Sumativa [FAS]  

 A nomenclatura a utilizar nos testes deverá ser “Ficha de Avaliação Sumativa”.  

 As FAS terão um peso de 60% a 70% no 2º Ciclo, de 70% a 80% no 3º Ciclo e de 60% a 80% no Ensino 

Secundário. 

 O Departamento de Expressões mantém a percentagem atribuída ao Domínio Cognitivo, competindo a 

cada uma das disciplinas a definição dos pesos a atribuir aos conhecimentos e capacidades. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

5ºANO 

Todas as disciplinas: 2 FAS +  
1 QA [quando aplicável] 

Todas as disciplinas: 2 FAS +  
1 QA [quando aplicável] 

Todas as disciplinas: 1 FAS +  
1 instrumento de avaliação 

6ºANO 
Português e Matemática: 1 FAS + 

1PFC* 
Restantes disciplinas: apenas 1 FAS 

7ºANO 

 
Todas as disciplinas: 1 FAS + 1 

instrumento de avaliação 
 

8ºANO 

 
Todas as disciplinas: 1 FAS + 1 

instrumento de avaliação 
 

9ºANO 
Disciplinas de exame: 1 FAS + 

1 QA  
Restantes disciplinas: 1 FAS 

10ºANO 
Todas as disciplinas: 1 FAS + 1 

instrumento de avaliação 

11ºANO 
Disciplinas de exame: 2 FAS  

Disciplinas trienais: 1 FAS + 1 QA 
Restantes disciplinas: 1 FAS 

12ºANO 
Disciplinas de exame: 2 FAS + 1 QA 

Disciplinas opcionais: 1 FAS + 1 instrumento de avaliação 

Disciplinas de exame: 2 FAS 
Disciplinas opcionais: 1 FAS + 1 

instrumento de avaliação 

PESO DAS FAS NA AVALIAÇÃO FINAL DE PERÍODO 

2º E 3º CEB 
As duas FAS têm o mesmo peso na avaliação final e contemplam 

apenas a matéria não avaliada. 
Exceções: Português, Inglês, Espanhol e Matemática 

SECUNDÁRIO 
 

As duas FAS têm o mesmo peso na avaliação final. 
 

As FAS, nas disciplinas sujeitas a exame nacional e apenas no ano 
terminal, contemplam 40% da matéria já avaliada no(s) ano(s) letivo(s) 

anterior(es) e/ou período anterior. 
 

Nos anos não terminais, nas disciplinas sujeitas a exame final, devem 
contemplar 30% da matéria já avaliada nos períodos letivos anteriores. 
 

*PFC – Prova Final de Ciclo 

 

Nota 1: Disciplinas sujeitas a exame nacional no ano em curso – Nas disciplinas de Português, 

Matemática A, História A, Desenho, História da Cultura e das Artes, Biologia e Geologia, Física e 

Química A, Geometria Descritiva A, Economia A, Geografia A e Matemática Aplicada às Ciências 

Sociais, a 2.ª FAS, de cada período, será realizada numa tarde livre (4ª feira), tendo preferencialmente, a 

mesma duração do exame nacional. 
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Nota 2: Disciplinas sujeitas a exame nacional no ano em curso – Nas FAS das disciplinas terminais 

sujeitas a Exame Final, a construção desse instrumento de avaliação deve obedecer ao seguinte: 

- 40% de matéria lecionada no(s) ano(s) letivo(s) anterior(s) (que deverá ser revista nas aulas, 

privilegiando os conteúdos mais relevantes). Relembra-se que nas disciplinas do 12º ano sujeitas a 

exame nacional sairá matéria de 10º, 11º e 12º anos. 

- 60% de matéria nova dada até ao momento. 

 

Nota 3: Provas de Aferição – Nos 2ºs, 5ºs e 8ºs Anos, as dinâmicas de avaliação não serão alteradas 

pelo facto de existirem provas de aferição. Contudo, nas disciplinas sujeitas a provas de aferição, nas 

duas últimas semanas de aulas, haverá lugar a uma revisão necessariamente generalista e que 

contemple os conteúdos mais relevantes do programa. Deve-se sempre salvaguardar nestas, e nas 

demais disciplinas, as questões estruturantes da construção do pensamento: identificar, comparar, 

analisar, sintetizar, explicitar, …que devem estar presentes em todos os instrumentos de avaliação em 

uso no CNM. 

 

Nota 4: Provas Finais de Ciclo – 4ºano: As Provas Finais de Ciclo de Português e de Matemática do 4º 

ano serão realizadas pelos professores do 2º Ciclo que estão a coadjuvar as aulas de 1º Ciclo.  

6ºAno – Haverá lugar a uma Prova Final de Ciclo, que substituirá a última FAS, a realizar nas disciplinas 

de Português e de Matemática, no 3º período e que englobará as unidades programáticas de cada uma 

das disciplinas consideradas mais importantes. Esta prova será realizada, em conjunto, pelos professores 

que estão a lecionar esses anos. 

 

Nota 5: Testes Intermédios – Os testes intermédios aplicam-se nos 9ºs, 11ºs e 12ºs anos nas disciplinas 

sujeitas a exame e substituem a 2ª FAS do 2º período. A sua elaboração e correção ficará a cargo de 

outros docentes que não os que lecionam, exceto em casos devidamente justificados. 

 

Trabalho Individual 

 Considera-se como trabalho individual o desempenho do aluno na realização 

das tarefas em sala de aula, nomeadamente na realização dos exercícios de cariz 

teórico e prático. 

 No trabalho individual terá de ser considerada a qualidade do mesmo, assim 

como a sua realização no tempo previsto. 

 

Trabalhos de Grupo 

 Como estratégia de ensino e como instrumento de avaliação, deve ser 

valorizado e estimulado. 

 Será sempre em contexto de sala de aula, salvo em situações devidamente 

justificadas e, posteriormente, aprovadas.  

 O Conselho de Turma deve planificar devidamente a utilização desta estratégia 

de forma a evitar a sobreposição de trabalhos de diferentes disciplinas. 
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Trabalhos Para Casa 

 Todos os trabalhos para casa devem ser corrigidos. 

 Não podem ser marcados trabalhos para casa em períodos de férias. 

 Caso o aluno não realize o trabalho de casa, o professor deve, 

obrigatoriamente, colocar no e-schooling tal ocorrência. 

 Os Conselhos de Turma realizarão um mapa de trabalhos de casa, respeitando 

o seguinte esquema: 

 

QUADRO TPC 

2ºCEB (45 MIN POR DIA) 3ºCEB (60 MIN POR DIA) 

DISCIPLINAS MINUTOS POR DIA X DIAS NA SEMANA DISCIPLINAS MINUTOS POR DIA X DIAS NA SEMANA 

PORTUGUÊS 15 MIN X 5 PORTUGUÊS 20 MIN X 5 

MATEMÁTICA 15 MIN X 5 MATEMÁTICA 20 MIN X 5 

INGLÊS 15 MIN X 2 INGLÊS 20 MIN X 1 

EM CADA SEMANA 

UMA DISCIPLINA 

NÃO MARCA TPC 

HISTÓRIA E GEOG. DE PORTUGAL 15 MIN X 1 ESPANHOL 20 MIN X 1 

CIÊNCIAS NATURAIS 15 MIN X 1 HISTÓRIA 20 MIN X 1 

  GEOGRAFIA 20 MIN X 1 

  CIÊNCIAS NATURAIS 20 MIN X 1 

  FÍSICO-QUÍMICA 20 MIN X 1 

 
 

SECUNDÁRIO – 10º E 11ºANO (60 MIN POR DIA) SECUNDÁRIO – 12ºANO (60 MIN POR DIA) 

DISCIPLINAS MINUTOS POR DIA X DIAS NA SEMANA DISCIPLINAS MINUTOS POR DIA X DIAS NA SEMANA 

BIOLOGIA E GEOLOGIA 20 MIN X 5 PORTUGUÊS 30 MIN X 5 

FÍSICA E QUÍMICA A 20 MIN X 5 MATEMÁTICA A 
30 MIN X 5 

ECONOMIA A 20 MIN X 5 HISTÓRIA A 

GEOGRAFIA A 20 MIN X 5 DISCIPLINAS OPCIONAIS 30 MIN X 1 

MACS 20 MIN X 5   

GEOMETRIA DESCRITIVA A 20 MIN X 5   

HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES 20 MIN X 5   

PORTUGUÊS 

20 MIN X 2 

  

MATEMÁTICA A   

HISTÓRIA A   

DESENHO A   

 
Os docentes poderão enviar por e-mail fichas de trabalho-extra com carácter facultativo, devendo ser 

enviadas as respetivas resoluções, até ao limite de três dias após o envio das fichas. 
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Preparação para as FAS 

 É obrigatório, em todas as disciplinas, onde tal se aplique, entregar aos alunos 

com uma semana, pelo menos, de antecedência à realização da FAS, os objetivos 

e conteúdos que irão ser abordados. 

 Nas FAS “Globais”, nomeadamente na matéria já lecionada e avaliada, os 

professores devem facultar aos alunos os objetivos e conteúdos mais relevantes 

dessa matéria. 

 

Elaboração das FAS 

 A FAS deve, preferencialmente, obedecer à estrutura dos exames nacionais.  

 Os critérios de correção da FAS devem, preferencialmente, ser semelhantes 

aos dos exames nacionais, nos casos em que tal se aplique. 

 Deve constar obrigatoriamente no enunciado da FAS a grelha de cotações 

(200 pontos) – Apenas no Secundário. 

 

Faltas a FAS e outros instrumentos de avaliação 

 Sempre que um aluno falte a uma FAS, só poderá realizá-la mediante a 

apresentação de atestado médico.  

 A FAS será marcada, em data a combinar com o aluno, após o seu regresso no 

prazo máximo de três dias úteis. 

 Nos restantes instrumentos de avaliação, haverá lugar à marcação de uma 

nova data, no período máximo de três dias, desde que a falta seja devidamente 

justificada. 

 As situações não contempladas devem merecer um tratamento cuidado e 

ponderado pelos professores das disciplinas em articulação com o diretor de turma.  

 

Correção das FAS 

 A avaliação sumativa é expressa, em cada disciplina, na escala de 0 a 100 

pontos (menção quantitativa) – Básico 

 A avaliação sumativa é expressa, em cada disciplina, na escala de 0 a 20 

valores (menção quantitativa) – Secundário. 

 É obrigatória a sua correção e a mesma deve realizar-se em contexto de sala 

de aula.  

 As correções devem ser, preferencialmente, registadas no caderno diário, 

podendo ser adotados outros procedimentos. 
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 Aquando da correção das FAS, sempre que um aluno apresente uma resposta 

incompleta, o professor deverá colocar por tópicos, na folha de teste, os conteúdos 

que o aluno deveria ter mencionado.   

 

Entrega das FAS 

 É obrigatória a entrega da FAS no prazo máximo de duas semanas após a sua 

realização. 

  

Avaliação Diagnóstica  

 No 2.º e 3.º Ciclos e Secundário, em todas as disciplinas, tem de existir uma 

“Unidade 0”, no início do ano letivo, para recuperar os conceitos estruturantes dos 

anos anteriores. 

 

Atividades de sistematização 

 Independentemente da forma de que se venham a revestir, é obrigatória a sua 

realização antes das FAS, assim como a sua respetiva correção. 

 

Questões de Aula (QA) 

 Definição do conceito - Exercício proposto aos alunos onde se avaliam 

conhecimentos específicos da área disciplinar. 

 Para o 2.º e 3.º Ciclos, a QA não pode ultrapassar os 20 minutos e os alunos 

têm que ser informados da data da sua aplicação. 

 Para o Ensino Secundário, a QA, quando aplicável, não pode ultrapassar os 30 

minutos, mas os alunos têm que ser informados. 

 Com carácter de exceção, podem ser marcadas 2 QA no mesmo dia, mas sem 

FAS agendadas. 

 As QA serão marcadas, assim como as FAS, no 1º conselho de turma do ano 

letivo. 

 No 1º e 2º períodos, todas as disciplinas apenas poderão marcar 1 QA. 

 

Atividades Experimentais  

 Devem realizar-se, no mínimo, três atividades experimentais no 1.º e 2.º 

períodos e duas no 3.º período em todas as disciplinas onde tal se aplique. 

 No Ensino Básico, para efeitos de avaliação, devem ser consideradas, no 

máximo, duas fichas de registo das atividades experimentais no 1.º e 2.º períodos e 

uma no 3.º período. 
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 No Ensino Secundário: 

1. Biologia e Geologia – Podem realizar-se, no máximo, dois relatórios no 

1.º e 2.º períodos e um no 3.º período. 

2. Física e Química A – Relatórios simplificados em todas as atividades 

experimentais.  

3. Física e Química A – Relatórios mais completos (ou sob a forma de 

ficha) - um em cada período. No 11.º ano, não há no 3.º período. 

 

Desdobramentos nas Disciplinas com Componente Laboratorial  

 Ensino Secundário – aplicam-se apenas na disciplina de Biologia e Geologia, 

no 11.º ano, de acordo com o horário. 

 3.º CEB – é obrigatória a realização de uma atividade experimental uma vez 

por mês em regime de par pedagógico (em data a decidir pelo grupo disciplinar), 

conforme a seguir se discrimina: 

 

ANO/TURMA DISCIPLINA PROFESSOR PAR PEDAGÓGICO HORÁRIO 

7.º A 

CN Juliana Machado Andreia Constante 5ª feira – 8:20 

FQ Joana Azevedo João Batista 4.ª feira – 14:45 

7.º B 

CN Andreia Constante Juliana Machado 4ª feira – 11:15 

FQ Joana Azevedo Alexandre Silva 4.ª feira – 10:20 

7.º C 

CN Juliana Machado Patrícia Mondragon 5ª feira – 11:15 

FQ Joana Azevedo Alexandre Silva 6.ª feira – 08:20 

8.º A 

CN Patrícia Mondragon Andreia Constante 6ª feira – 09:10 

FQ Joana Azevedo Alexandre Silva 4.ª feira – 11:15 

8.º B 

CN Patrícia Mondragon Juliana Machado 5ª feira – 09:10 

FQ Joana Azevedo Alexandre Silva 5.ª feira – 12:15 

8.º C 

CN Andreia Constante Patrícia Mondragon 3ª feira – 10:20 

FQ Joana Azevedo João Batista 3.ª feira – 12:15 
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9.º A 

CN Patrícia Mondragon Andreia Constante 5ª feira – 08:20 

FQ Joana Azevedo Alexandre Silva 6.ª feira – 09:10 

9.º B 

CN Patrícia Mondragon Juliana Machado 6ª feira – 08:20 

FQ Joana Azevedo Alexandre Silva 5.ª feira – 10:20 

 

Cumprimento  de programas 

 NAS DISCIPLINAS SUJEITAS A EXAME 

Nas disciplinas sujeitas a exame nacional, as matérias deverão estar todas lecionadas até 

19 de maio. 

 

Gestão dos Tempos Letivos – Sumários e Planificação  

 Para efeitos de sumários, independentemente do n.º de minutos que cada aula 

se venha a revestir (50, 75 ou 100 minutos) deve-se obrigatoriamente registar como 

uma lição; 

 Para efeitos de planificação um tempo letivo corresponde a 50 minutos; 1,5 a 

75 minutos e dois a 100 minutos. 

 

Apoio ao Estudo 

Apoio ao Estudo Suplementar – 1.º CEB 

 No 1.ºano de escolaridade o Apoio ao Estudo Suplementar começa em 

outubro. Nos restantes anos começa na segunda semana de aulas. 

 No 2.º e 3.º períodos, os apoios iniciam-se na primeira semana de aulas. 

 Não haverá apoios na última semana de cada período. 

 

Apoios – 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário 

 No 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, os apoios iniciam-se na quarta 

semana de setembro. 

 No 2.º e 3.º períodos, os apoios iniciam-se na primeira semana de aulas. 

 Não haverá apoios na última semana de cada período. 
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PIIP - Plano Individual de Intervenção Precoce 

 

De acordo com o estabelecido no Decreto – Lei nº 281/2009, de 6 de outubro, o Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na Infância [SNIPI] visa “garantir condições de 

desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento 

pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade, bem como das 

crianças com risco grave de 

atraso no desenvolvimento”. 

A operacionalização do SNIPI pressupõe assegurar um sistema de interação entre as famílias 

e as instituições. Assim, atendendo às necessidades específicas das crianças e respetivas 

famílias, deve ser elaborado um Plano Individual de Intervenção Precoce [PIIP] por Equipas 

Locais de Intervenção [ELI], constituídas por equipas pluridisciplinares, envolvendo vários 

profissionais. 

O PIIP deve afirmar-se como um instrumento que organiza e orienta as famílias e os diversos 

profissionais envolvidos para uma intervenção atempada e eficiente na resposta às 

necessidades individuais e específicas da criança. Trata-se de um documento que permite 

organizar toda a informação recolhida, registar todos os parâmetros da intervenção bem como 

o processo que conduz à sua implementação3. 

Como consta no artigo 8.º do Decreto – Lei nº 281/2009, de 6 de outubro,  a elaboração deste 

documento pressupõe a avaliação da criança nos seus diferentes contextos (familiar e outros) 

e define as medidas de intervenção necessárias e ações a desenvolver. Deve ser estabelecido 

um diagnóstico adequado, tendo em conta, não só as fragilidades, mas também o potencial de 

desenvolvimento da criança, a par das alterações indispensáveis a introduzir no meio ambiente 

para que se possa fortalecer tal capacidade.  

Uma intervenção adequada pressupõe a articulação entre os diferentes serviços e instituições 

envolvidas e concordância das famílias. 

 

Planos de Atividades de Acompanhamento Pedagógico 

O despacho normativo n.º 13/2014, de 15 de setembro, determina a implementação de 

medidas de promoção do sucesso escolar, definindo-se, sempre que necessário, Planos de 

Atividades de Acompanhamento Pedagógico (PAAP), orientados para a turma ou 

individualizados. 

Este plano deve atender às especificidades de aprendizagem do(a) aluno(a) e contemplar um 

conjunto de estratégias de diversificação e diferenciação pedagógicas que, respeitando as 

metas curriculares, possam contribuir para a promoção do sucesso escolar, de um modo 

continuado e personalizado. 

                                                     

3 Informação disponível no site https://www.dgs.pt/sistema-nacional-de-intervencao-precoce-na-

infancia.aspx 

https://www.dgs.pt/sistema-nacional-de-intervencao-precoce-na-infancia/legislacao/decreto-lei-n-2812009-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/sistema-nacional-de-intervencao-precoce-na-infancia/legislacao/decreto-lei-n-2812009-pdf.aspx
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Assim, o PAAP deverá constituir-se como um instrumento que vise criar metodologias de 

ensino complementares e flexibilizadas, por forma a que a equipa educativa desenvolva 

práticas que potenciem a aquisição e/ou consolidação de conhecimentos, incentivem o 

envolvimento ativo dos(as) discentes nas aprendizagens e promovam uma maior 

sistematização de conteúdos lecionados. 

As propostas elencadas no PAAP deverão revestir-se de sequencialidade em termos de 

medidas e de formas educativas de atuação para a proposta de recuperação ou de promoção 

do sucesso, esgotando-se com a superação das dificuldades identificadas e/ou a potenciação 

de conhecimentos nos(as) alunos(as). 

Considerando as necessidades de intervenção diferenciada identificadas no processo de 

ensino-aprendizagem do(a) aluno(a), perante a exigência do desenvolvimento dos 

conhecimentos consagrados no currículo em vigor e após uma cuidada reflexão, a equipa 

educativa, por intermédio do diretor de turma, propõe um conjunto de estratégias tendo em 

conta os resultados nos diversos instrumentos de avaliação. 

 

Plano Individual de Acompanhamento (PIA) 

Nos termos da legislação em vigor, o referido plano visa enquadrar e desenvolver o nível de 

proficiência linguística do aluno e o seu domínio progressivo da Língua Portuguesa enquanto 

segunda língua, tendo em vista o seu desenvolvimento global.  

O Colégio, no exercício da sua autonomia, desenvolve um plano individual de 

acompanhamento “em conformidade com as necessidades do contexto e com os princípios e 

objetivos estabelecidos a nível nacional, criando condições e recursos que assegurem a 

integração e o acesso ao currículo de todos os alunos”4. O PIA é construído pelo Professor 

Titular de Turma / Diretor de Turma com a colaboração de uma equipa multidisciplinar, com 

referência às seguintes informações: referência à língua materna do aluno; indicação do nível 

de proficiência em língua portuguesa; diagnóstico do perfil escolar do aluno; assim como 

estratégias de integração curricular, faseado e ajustado ao aluno.  

Este documento apresenta estratégias que promovem o desenvolvimento de conhecimentos e 

de capacidades para a aprendizagem e domínio da língua portuguesa (oral e escrita), de forma 

a facilitar a integração destes alunos no sistema educativo português.  

 

                                                     

4 Documento orientador disponibilizado pelo Ministério da Educação e pela Direção Geral de Inovação e 

de Desenvolvimento Curricular – Programa para integração dos alunos que não têm o português como língua 

materna, julho 2005.  
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Programa Educativo Individual (PEI) 

 

Na construção de uma escola democrática e inclusiva orientada para o sucesso educativo de 

todas as crianças e jovens, foi implementado, pela entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 3/2008 

de 7 de janeiro, um sistema de educação que visa responder à diversidade de características e 

necessidades de todos os alunos com necessidades educativas especiais.  

Ao longo do processo de ensino-aprendizagem todos os alunos revelam necessidades 

educativas. Porém, determinados alunos apresentam, ao longo do seu percurso educativo, 

necessidades que exigem a intervenção de apoios especializados. Conforme é descrito no 

referido Decreto-Lei, os apoios especializados visam responder às necessidades educativas 

especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação, num 

ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter 

permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da 

aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação 

social e dando lugar à mobilização de serviços especializados para promover o potencial de 

funcionamento biopsicossocial. 

Assim, desenhado para responder à especificidade das necessidades de cada aluno, 

estabelece-se, no Artigo 8.º do Capítulo III, a elaboração de um Programa Educativo 

Individual (PEI) para os alunos com necessidades educativas especiais de caráter 

permanente. Este documento constitui-se como um instrumento fundamental no que se refere 

à seleção das formas adequadas de avaliação e à determinação de respostas educativas 

específicas, que promovam a aprendizagem e a participação destes alunos. É, igualmente, um 

instrumento dinâmico, passível de sofrer alterações, que deve ser regularmente revisto e 

reformulado, uma vez que se fundamenta numa avaliação compreensiva e integrada do perfil 

de funcionalidade do aluno.  
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Condições de retenção  

1.º CEB 

De acordo com o artigo 25.º, Secção II, do Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, no primeiro 

ano de escolaridade não há lugar a retenção. 

Em situações em que o aluno não adquira os conhecimentos nem desenvolva as capacidades 

definidas para o ano de escolaridade que frequenta, compete ao professor titular de turma, 

depois de ouvido o Conselho de Docentes, propor as medidas necessárias para debelar as 

deficiências detetadas no percurso escolar do aluno, elaborando um relatório analítico que 

identifique os conhecimentos não adquiridos e as capacidades não desenvolvidas pelo aluno, 

havendo lugar a um eventual prolongamento do calendário escolar para esses alunos. Na 

eventualidade do aluno não adquirir os conhecimentos predefinidos para um ano terminal de 

ciclo que, fundamentadamente, comprometam a aquisição dos conhecimentos e o 

desenvolvimento das capacidades definidas para um ano de escolaridade, a título excecional, o 

professor titular de turma poderá determinar a retenção do aluno no mesmo ano de 

escolaridade. 

2.º e 3.º CEB - Condições de retenção para os 5º, 7º e 8º anos 

Um aluno fica retido no 5º, 7º ou 8º ano desde que na avaliação do final do terceiro período 

obtenha cumulativamente, pelo menos, uma das seguintes situações:  

 o aluno, no final do terceiro período, obtém nível inferior a três às disciplinas de 

Português, Matemática e uma outra disciplina;  

 o aluno, no final do terceiro período, obtém nível inferior a três à disciplina de 

Português e a mais três disciplinas, excluindo a Matemática;  

 o aluno, no final do terceiro período, obtém nível inferior a três à disciplina de 

Matemática e a mais três disciplinas, excluindo a disciplina de Português; Quarta - o 

aluno, no final do terceiro período, obtém nível inferior a três a quatro disciplinas, 

excluindo as disciplinas de Português e Matemática. 
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As atividades de complemento / enriquecimento curricular 

 

O Colégio Novo da Maia, dando cumprimento às orientações do Ministério da Educação para a 

organização das atividades de enriquecimento curricular, operacionaliza um projeto integrado e 

sequencial, que se desenvolve numa perspetiva de continuidade entre a Creche, o Pré-Escolar, 

o Ensino Básico e Secundário. 

Na Creche e Pré-Escolar, a oferta de enriquecimento curricular engloba várias áreas, 

nomeadamente a Expressão Motora, Expressão Musical e Dramática, Oficina de Ciências, 

Tecnologias da Informação e Comunicação, Inglês, Filosofia para Crianças e Hora do Conto 

tendo a seguinte distribuição: 

Berçário – Educação Física e Música e Jogo Dramático 

Sala de 1 ano – Educação Física e Música e Jogo Dramático 

Sala de 2 anos – Educação Física e Música e Jogo Dramático e Hora do Conto; 

Sala de 3 e 4 anos Educação Física e Música e Jogo Dramático, Tecnologias da Informação e 

Comunicação, Oficina de Ciências, Língua Inglesa e Hora do Conto; 

Sala de 5 anos – Educação Física e Música e Jogo Dramático, Tecnologias da Informação e 

Comunicação, Oficina de Ciências, Língua Inglesa e Filosofia para Crianças.  

No 1º CEB, as atividades de enriquecimento curricular formalizam um espaço 

pedagogicamente rico e complementar das aprendizagens associadas à aquisição de 

competências básicas. As atividades de Enriquecimento Curricular estão organizadas de 

acordo com o enquadramento normativo emanado do Ministério da Educação e funcionam 

dentro do horário letivo dos alunos. Assim sendo, o 1º CEB beneficia das seguintes ofertas 

complementares: 

Filosofia para Crianças 

Projetos Interdisciplinares: Cri@rt(e) Classroom 

Inglês (Certificação – Exames de Cambridge) 

 

No 2º e 3º ciclos, as atividades de enriquecimento curricular estão afetas ao Inglês suplementar 

e clubes gratuitos: Clube de fotografia, Clube de Artes, Clube das Ciências e o Clube de 

dramática. 

No ensino secundário a oferta do Colégio recai sobre apoios de blocos letivos nas disciplinas 

de exame nos diferentes cursos cientifico-humanísticos e o Clube de Inglês que proporciona 

aos alunos a continuidade da certificação desta língua pela Universidade de Cambridge.   

No sentido de desenvolver as aptidões e promover o maior e melhor sucesso educativo o 

Colégio disponibiliza atividades de apoio ao estudo em todas as disciplinas e em todos os 

ciclos de ensino. 
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Creche 
Pré-

Escolar 
1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Secundário 

Cri@rt(e) Classroom       

Projetos 
Interdisciplinares 

      

Expressão e 
Educação Físico-
Motoras 

      

Expressão e 
Educação Musical / 
Dramática 

      

Expressão 
Dramática 

      

Filosofia       

Formação Cívica       

Hora do Conto       

Inglês       

Inglês Suplementar       

Oficina das Ciências       

T.I.C.       

T.I.C. / Multimédia       

Reforço às 
disciplinas de 
Exame 

      

 



 

54 

Filosofia para crianças 

Aprender a Filosofar é aprender a pensar, aprender a reconhecer em nós capacidades para 

tomar decisões com base em critérios racionais, aprender a reconhecer no outro um 

interlocutor capaz e igualmente racional e ganhar a humildade libertadora própria de quem 

reconhece que o Universo é imensamente grande e o conhecimento que dele podemos ter é 

muito limitado. 

Aprender a Filosofar é também um esforço consciente para não perdermos a curiosidade 

infantil perante os grandes mistérios e, desta forma, é uma forma de mantermos acesa em nós 

a chama do conhecimento e o prazer de pensar desde muito cedo, ao longo da vida, por nós 

mesmos e com os outros. 

 

Filosofia 

As grandes questões filosóficas têm interesse universal e intrínseco. 

O sentido da Vida, o valor da Amizade e do Amor, os limites da Justiça, da Liberdade e da 

Igualdade, a apreciação da Arte, a busca do Belo, do Bom e da Verdade, todos estes e muitos 

outros são problemas profundamente humanos que valem por si mesmos e não por um 

qualquer valor utilitário. A Filosofia não é uma mera disciplina curricular mas é, tal como a Arte, 

a Ciência e a Religião, um dos pilares da Humanidade e, como tal, não deve ser reduzida a um 

mero estudo de saberes adquiridos mas antes deve ser cultivada e praticada por todos logo 

desde os primeiros anos de escolaridade. 

 

Inglês 

O Colégio Novo da Maia, na procura constante de melhorar o seu contexto educativo, 

considera a aprendizagem de uma segunda língua fundamental para o sucesso futuro dos seus 

alunos. Assim sendo, realiza uma forte aposta no ensino precoce da Língua Inglesa, que 

considera já refletido nos resultados de aprendizagem. Com efeito, a par das aulas de Inglês, 

os nossos alunos dispõem de uma carga letiva semanal superior e beneficiam da oferta da 

disciplina de Inglês Suplementar (nos 2º e 3º ciclos), por forma a proporcionar uma maior 

exposição à língua e a oportunidade de preparar os alunos para os exames Cambridge. 

Na verdade, em parceria com o Centro de Exames Knightsbridge, temos vindo a preparar os 

nossos alunos para os conceituados exames da Universidade de Cambridge, nos quais têm 

obtido excelentes resultados. O Centro de Exames Knightsbridge foi fundado em 2012, mas, 

neste curto espaço de tempo, conseguiu estabelecer protocolos com as melhores escolas do 

país, auxiliando na implementação dos programas de exame da Universidade de Cambridge. 

Com o mote em que nos revemos - ‘Prepare Today for a Better Tomorrow’ - o Knightsbridge 

estabeleceu, assim, parceria com o Colégio Novo da Maia, com o intuito de melhorar o apoio à 

preparação dos alunos para a realização destes conceituados exames. Foi devido à dedicação, 
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empenho e profissionalismo demonstrados que o Knightsbridge foi galardoado com o título de 

primeiro Authorised Cambridge English Platinum Centre em Portugal.  

Tendo em conta este trabalho conjunto, no ano letivo de 2015-2016, o Colégio Novo da Maia 

participou na 3ª Conferência Knightsbridge & Cambridge English, que culminou com a 

cerimónia de entrega de prémios às escolas com os melhores resultados obtidos nos 

exames Cambridge, no ano letivo de 2014-2015. Nesta cerimónia, o Colégio foi galardoado 

com o 2º prémio na categoria de Young Learners (exames Starters e Movers) para instituições 

com mais de 20 exames realizados, tendo sido escolhido entre um leque de escolas, colégios e 

institutos de línguas da zona Norte do país. 

Assim, desde os Young Learners (Starters, Movers e Flyers) até ao Proficiency, porque 

entendemos que a preparação para estes exames é uma forma excelente de desenvolver e 

melhorar as capacidades linguísticas, porque reflete e proporciona a prática da língua em 

situações concretas do dia a dia, nos mais variados contextos, como trabalho, escola e 

situações de lazer, pretende-se maximizar o desempenho dos nossos alunos através da 

familiarização com o formato dos exames e do desenvolvimento das técnicas essenciais para a 

realização dos mesmos, através de treino específico e exercícios práticos em aula e em 

atividades extracurriculares, como é o caso da Academia de Inglês. 

As sessões da Academia contemplarão os conteúdos de exame em cada nível e 

proporcionarão cenários típicos de exame que permitam um treino gradual, sistemático e 

sustentado, tendo em vista o sucesso dos nossos alunos. A par destas medidas, serão 

realizados provas-teste, ou seja, simulações de exames, de modo a proceder à diagnose da 

competência do aluno, do seu grau de conhecimento e, consequentemente, preparação para o 

exame ao qual se propõe. Estas provas são elaboradas por examinadores Cambridge e 

resultam da aprovação do Colégio Novo da Maia como Centro Oficial de Pretesting (Centro N.º 

4675) no ano letivo de 2015-2016. A estrutura de cada prova é semelhante à de cada exame e 

estes são, posteriormente, devolvidos à instituição Cambridge, que tratará de proceder à 

correção (de acordo com os critérios aplicados em exame), cotação e redação de comentários 

individuais, com o objetivo de ajudar o aluno a melhorar o seu desempenho na parte de writing, 

que é, por norma, a mais exigente. 

Porém, o Colégio Novo da Maia não esgota por aqui as suas parcerias com instituições de 

prestígio e renome internacional. Nas valências do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, os Educadores e 

Professores trabalham de perto com o Trinity College London, que é uma conceituada 

instituição de ensino que conta com mais de 75 anos de experiência a avaliar a proficiência e o 

domínio da Língua Inglesa e mais de 130 anos de experiência a avaliar as áreas da Música, 

Expressão Dramática e Artes Performativas.  

O projeto que temos vindo a desenvolver com grande sucesso e projeção, Trinity Stars: Young 

Performers in English Award, promove o ensino-aprendizagem da Língua Inglesa através da 

Música, da Expressão Dramática e das Artes Performativas. É um projeto de grupo, 

dinamizado pelos Professores de Inglês, Música e Expressão Dramática do Pré- Escolar e 1º 

Ciclo do Ensino Básico, Educadoras e Professores Titulares das turmas envolvidas, 
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direcionado a crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos e que estão a iniciar 

o estudo do Inglês. Preparar os alunos para este projeto demonstra como a Música, a 

Expressão Dramática e as Artes Performativas facilitam a aprendizagem, motivam as crianças 

e promovem a sua autoconfiança e a competência comunicativa.  

Os exames Cambridge English e Trinity College são aceites por mais de 20000 universidades, 

empregadores e governos no mundo todo. Acreditamos, portanto, que estas parcerias e 

ideologia educativa podem abrir as portas para o Ensino Superior, melhorar as oportunidades 

de emprego e aumentar as opções de estudo e trabalho para os nossos alunos, assim como 

conferir prestígio ao Colégio Novo da Maia, como instituição de ensino global e de excelência.  

 

TIC/Multimédia 

Pretende-se, com a disciplina de TIC, promover o desenvolvimento de conhecimentos e 

aptidões no que concerne às tecnologias de informação e comunicação e, deste modo, 

desenvolver uma literacia digital no 2.º Ciclo do Ensino Básico do CNM. Há que estimular nos 

alunos a capacidade de análise crítica do papel e das vantagens das TIC e, através das 

mesmas, desenvolver aptidões de pesquisa, tratamento, produção e comunicação de 

informação em que a tecnologia seja ferramenta e veículo, complementando a capacidade de 

pesquisa e análise nos meios analógicos e tradicionais muitas vezes fomentados nas restantes 

disciplinas que compõem o ciclo de ensino.Formação Cívica 

Expressão Dramática 

A Expressão Dramática apresenta situações determinadas previamente ou deixadas ao acaso 

do instante (improvisação), que permitem exprimir, comunicar, sentir e experimentar. E assim, 

através do jogo, aprender. Conhecer mais e melhor o mundo em que vive.  

A disciplina de expressão dramática propõe-se como um treino de personagens e situações do 

quotidiano, problematizações corporais e emotivas, com vista a serem usadas no Teatro e até 

na vida. 

Os jovens adolescentes encontram-se numa fase em que o corpo se desenvolveu bastante e 

rapidamente e o desenvolvimento psicológico e a mentalidade não conseguem acompanhar 

essa velocidade. A expressão dramática ajuda-os, por comparação, por experimentação de 

outras peles e outras problemáticas, a construir a sua identidade, o seu carácter e espírito 

crítico. 

Nesta disciplina, sempre mediados por um professor, os alunos são simultaneamente atores e 

espectadores e essa atuação, de caráter lúdico, leva-os à consciência das suas capacidades e 

consequentemente à autoconfiança, ao conhecimento de si próprio, dos outros, em 

experiências para si, para os outros e com os outros. O professor tem sempre a consciência 

que cada sessão tem novos dados e novas energias, assim como cada grupo é diferente e 

cada aluno tem as suas vivências e uma realidade própria insubstituível. Aos alunos, esta 

disciplina propõe jogos e exercícios que promovem o seu desenvolvimento pessoal e constitui 

uma libertação das normas. 
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Secundário 

Reforço de um bloco semanal (50 minutos), no 10º e 11º ano, às disciplinas sujeitas a exame 

nacional (Física e Química A , Biologia e Geologia, Geometria Descritiva, Economia A, 

Geografia A, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e História e Cultura das Artes). 

Reforço de dois blocos semanais (2 x 50 minutos), no 12ºano, às disciplinas sujeitas a exame 

nacional (Português, Matemática A, História A e Desenho). 

 

Desporto Escolar - Atletismo 

O Desporto Escolar constitui uma área da Educação que se traduz pelo conjunto de práticas 

desportivas que uma Escola proporciona de forma facultativa aos seus alunos de modo 

pontual, como um torneio ou um sarau desportivo, ou de modo regular, como é o caso da 

dinamização de um grupo-equipa de uma certa modalidade visando a iniciação desportiva e o 

desenvolvimento do gosto pela prática regular do desporto.   

O Desporto Escolar deve ser articulado com o Projeto Educativo da Escola e com outras 

atividades da Escola, nomeadamente, as atividades curriculares da Educação Física.  

O Atletismo, enquanto modalidade do desporto escolar, quando bem utilizado, pode constituir-

se numa ferramenta de enorme potencial ao serviço da integração escolar e social dos jovens, 

da promoção de hábitos saudáveis, de ajuda ao sucesso escolar e na promoção do desporto 

entre os jovens.   

A prática do Atletismo permite a vivência de múltiplas e extraordinárias experiências, sociais e 

humanas, no desenvolvimento do espírito de cooperação, do espírito de equipa, no confronto 

com problemas e na sua própria resolução, nos momentos de superação individual e coletiva, 

do gosto pelo esforço que é preciso revelar para a obtenção de objetivos, nas emoções da 

celebração coletiva.  

O clima social e humano proporcionado pela frequência dos jovens de um bom grupo de treino, 

constituem-se em enormes ganhos de maturidade, de autoconfiança, de autoestima, de 

humildade e que, por isso, são uma forte aprendizagem para a vida.  
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Projetos 

 

A comunidade do Colégio Novo da Maia identifica-se amplamente com um clima de cultura de 

escola que conduz a uma liberdade de grupo/individual, manifestando-se esta sob forma de 

cumplicidade, de confiança, de transparência e de credibilidade. Exercendo uma pedagogia 

ativa, com base no conhecimento científico, na dimensão humanista e na vivência democrática, 

onde os valores da cidadania, solidariedade, inovação e responsabilidade são preponderantes 

e se complementam com os seus projetos. 

É, portanto, fito do Colégio Novo da Maia formar cidadãos do mundo livres, responsáveis e 

solidários, conscientes de que as exigências da sociedade atual pressupõem o domínio de 

competências académicas, mas também a capacidade de aceitar desafios, de inovar e de 

conviver de forma solidária. Assim, entendemos que a escola deve preparar os alunos para a 

cooperação e para a capacidade de trabalhar em equipa e de ser interdependente, numa 

perspetiva multicultural e de reconhecimento e aceitação das diferenças. Neste âmbito, os 

projetos são entendidos como mais uma componente da vida ativa do Colégio. 

Anualmente o Colégio Novo da Maia coloca ao dispor dos alunos um conjunto de projetos 

dinamizadas no espaço do Colégio durante e/ou após o tempo letivo. 
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Creche 
Pré-

Escolar 
1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Secundário 

PESES | PRESSE       

PESES | Passezinho       

PESES | Passe       

PESES | Trilhos       

PESES | Eu e os 
outros 

      

Learning by doing       

PIHu       

Responsabilidade 
social 

      

Young volunteam       

Eco escolas       

Challenge 2020       

Deco jovem       

"No poupar esta o 
ganho" 

      

Parlamento jovem       

Young business 
talents 

      

Geração euro       

Proteção civil       

Drama e Muito Mais       

Trinity stars        
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PESES - Projeto de Educação para a Saúde e de Educação Sexual 

O Projeto de Educação para a Saúde e de Educação Sexual * PESES constitui um serviço de 

apoio, integrado no projeto educativo e em articulação com outras estruturas de apoio da 

própria instituição e de saúde da área geográfica de referência. Visa-se o desenvolvimento de 

atividades que promovam a educação para a saúde e de educação sexual junto dos alunos do 

Ensino Básico e Secundário. De acordo com a Portaria nº 196-A/2010, a informação veiculada 

na educação para a saúde “permite identificar comportamentos de risco, reconhecer os 

benefícios dos comportamentos adequados e suscitar comportamentos de prevenção”. 

Assume como objetivos centrais “a informação e a consciencialização de cada pessoa acerca 

da sua própria saúde e a aquisição de competências que a habilitem para uma progressiva 

autorresponsabilização.”. A educação sexual tem em vista promover a saúde física, psicológica 

e social das crianças e jovens. 

 

PRESSE 

O PRESSE é o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar, promovido pela 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARSN) através do seu Departamento de 

Saúde Pública (DSP) em parceria com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – 

Delegação do Norte (DGEstE), que apoia a implementação da educação sexual nas escolas, 

de uma forma estruturada e sustentada, envolvendo o trabalho conjunto entre os profissionais 

de educação e de saúde escolar. 

As principais finalidades deste programa são: aumentar os fatores de proteção e diminuir os 

comportamentos de risco dos alunos da região Norte em relação à sexualidade. O PRESSE 

tem por base a metodologia de projeto e a intervenção interdisciplinar. É um programa ímpar, 

com marca registada, cujas características de diferenciação são a estruturação, 

sustentabilidade no tempo e apoio permanente aos profissionais de saúde e educação que o 

aplicam. 

O PRESSE foi recentemente galardoado, em cerimónia decorrida em Singapura, com o 

Primeiro Prémio de Excelência e Inovação em Educação Sexual. 

No CNM, o PRESSE é implementado em todas as turmas, do 1.º ao 12.º anos de escolaridade, 

pois perspetivamos a visão holística dos nossos alunos, promovendo hábitos de vida 

saudáveis, nomeadamente no âmbito da Sexualidade. A implementação é estruturada, de 

modo a que os alunos sejam dotados de competências diversas, ao longo dos diversos ciclos 

de ensino. 
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PASSE/Passezinho 

PASSE é o Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar.  

Trata-se de um programa da Administração Regional de Saúde, I.P., em parceria com a antiga 

Direção Regional de Educação do Norte. A criação e a gestão deste programa de promoção de 

alimentação saudável são do PASSE Regional do Departamento de Saúde Pública da ARS 

Norte, I.P., o qual realiza formação às equipas PASSE locais. São estas equipas PASSE que, 

em conjunto com os Agrupamentos de Escolas, desenvolvem e implementam o Programa. O 

PASSE pretende: promover comportamentos alimentares saudáveis e contribuir para que 

exista um ambiente promotor da saúde, em especial no que se refere à alimentação. E ainda 

trabalhar outros determinantes da saúde, como a saúde mental, atividade física e saúde oral. 

 

TRILHOS 

O TRILHOS é um programa de desenvolvimento de competências pessoais e sociais, 

destinado a jovens numa faixa etária que tem sido indicada como alvo preferencial de 

programas preventivos, por se encontrar próxima do momento em que a adoção desses 

comportamentos pode ter início. Simultaneamente, ao intervir nesta fase do desenvolvimento 

pretende-se maximizar os efeitos do programa preventivo, já que os mesmos decrescem ao 

longo do tempo, caso não se efetuem ações de reforço. Trata-se de um programa 

compreensivo [que integra vários conceitos ou dimensões que interferem no desenvolvimento 

do indivíduo] e a escolha das componentes baseia-se nas avaliações efetuadas sobre os 

programas preventivos mais eficazes e nas recomendações do National Institute of Drug Abuse 

(1997). 

Neste sentido, é um programa de prevenção para alunos do 3.º ciclo do ensino básico, com 

enfoque na diminuição de fatores de risco e no desenvolvimento de fatores de proteção. Neste 

programa procura-se implementar estratégias de prevenção universal, que passam pela 

promoção de competências de vida, em contexto escolar. Pretende-se, desta forma, fornecer 

“ferramentas” como as competências de resolução de problemas, as competências de 

comunicação e as competências para lidar com os sentimentos, que se sabe contribuírem para 

a resiliência e potenciarem um desenvolvimento saudável.  

[Descrição do projeto com referência às informações disponibilizadas pela equipa da Divisão 

de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências – ARS Norte]. 

 

Eu e os outros 

O Programa Eu e os Outros é um projeto de prevenção universal das problemáticas ligadas ao 

consumo de substâncias psicoativas. Nele, as substâncias são abordadas de uma forma 

integrada com outras temáticas ligadas ao dia-a-dia dos adolescentes. Neste sentido, é um 

programa de prevenção para alunos do ensino secundário, com enfoque na diminuição de 

fatores de risco e no desenvolvimento de fatores de proteção. 
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Constitui-se como um instrumento de promoção dos processos de tomada de decisão e 

confrontação no seio do grupo e assenta na exploração de narrativas interativas, isto é, 

histórias em relação às quais os participantes tomam decisões influenciando deste modo o 

desenvolvimento do enredo. Desta forma, procura-se promover a reflexão em grupo sobre 

temas do desenvolvimento ligados à adolescência, criar uma dinâmica de grupo geradora de 

crescimento pessoal e social, assim como fomentar os processos de tomada de decisão, 

confrontação no seio do grupo e exploração de informação. Neste sentido, procura-se 

implementar estratégias de prevenção universal, que passam pela promoção de competências 

de vida, em contexto escolar. 

O Eu e os Outros, definindo o grupo como contexto de intervenção e confronto de posições 

pessoais como ponto de partida para a exploração da dinâmica do grupo, reforça o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais como fatores fundamentais para a gestão 

de futuras situações de tensão no quotidiano dos jovens envolvidos. 

[Descrição do projeto com referência às informações disponibilizadas pela equipa da Divisão 

de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências – ARS Norte]. 

Gabinete de Informação e Apoio * GIA 

O Gabinete de informação e Apoio constitui-se como uma estrutura de apoio que permite dar 

resposta ao art. 10.º da Lei 60/2009, de 6 de agosto, em que é preconizado a disponibilização 

de um gabinete de informação e apoio no âmbito da educação para a saúde e educação 

sexual, a toda a comunidade educativa, em particular para os alunos. Determina-se como um 

recurso educativo para concretização de planos de educação sexual dirigidos aos alunos e 

visa, assim como para a dinamização de atividades de educação/promoção da saúde e 

educação sexual em parceria com os alunos que o visitem. 

O funcionamento deste gabinete será assegurado por profissionais com formação na área da 

saúde e da educação para a saúde, em constante articulação com unidades de saúde de apoio 

local. 

O G.I.A. funcionará com horário estabelecido para atendimento ao aluno, tendo como 

referência, obrigatória pelo menos uma manhã e uma tarde. 

Principais propostas: 

Criação de um logótipo. “G.I.A. do CNM”; 

Compromisso de seriedade, responsabilidade e confidencialidade, no que concerne às 

informações fornecidas pelos discentes; 

Planificação atempada e pormenorizada das atividades a desenvolver no G.I.A.; 

Realização de reuniões periódicas com a equipa de profissionais que constituirá o G.I.A.; 

Solicitação da presença de profissionais de saúde para dinamização de palestras e workshops, 

com os discentes, nomeadamente médicos de saúde pública, enfermeiros, psicólogos, entre 

outros. 
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No poupar está o ganho 

O PROJETO “NO POUPAR ESTÁ O GANHO” é um projeto de continuidade, com a duração de 

um ano letivo, que visa transmitir aos alunos do pré-escolar, ensino básico e secundário 

conhecimentos de educação financeira, para que se consciencializem da importância do 

dinheiro e possam adquirir competências que lhes permitam a tomada de decisões corretas e 

informadas no futuro, contribuindo para que sejam consumidores mais responsáveis. 

 

Parlamento dos Jovens 

O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos 

jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. Os principais objetivos do 

programa são: educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política; 

promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões; proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais; 

estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias e sublinhar a 

importância da política na tomada de decisão e na resolução de questões que afetam o nosso 

quotidiano. 

O programa está dividido decorre ao nível do Colégio, seguindo-se uma fase distrital e culmina 

com a realização anual de duas Sessões Nacionais na Assembleia da República: uma Sessão 

destinada aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico; outra Sessão destinada aos alunos 

do ensino secundário. 

O Colégio Novo da Maia associa-se a esta iniciativa que constitui, mais uma oportunidade de 

formação dos nossos alunos, numa área fundamental para a promoção da cidadania 

responsável, crítica e construtiva. 

 

Geração Euro 

O Banco de Portugal (BdP) conjuntamente como o Banco Central Europeu (BCE) promove 

todos os anos, o programa e concurso “GeraçãoEuro”, dirigido a estudantes do ensino 

secundário. 

Este programa finaliza com um concurso sobre política monetária, organizado a nível nacional 

em vários países da área do euro e aberto a todos os alunos do Ensino Secundário.  

O Colégio Novo da Maia, há dois anos que sensibiliza os alunos para este desafio, participando 

ativamente no programa e no concurso através de sessões especificas sobre os vários temas 

europeus elaboradas pelo titular das equipas, o professor Michael Cunha das Ciências Socio 

Económicas. 

 

PIHu 

PIHu - Projeto Interdisciplinar de Humanidades - "Não nos cortem o PIHu!" 
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Projeto-piloto de abordagem temática e interdisciplinar a problemas contemporâneos que 

suscitem o interesse dos alunos em questões do foro das “humanidades” (Geografia, História, 

Economia, Filosofia, etc.). 

Em cada uma das sessões deste projeto serão convocados saberes, conhecimentos, 

metodologias de análise e de estudo de áreas como a Geografia, a Economia, a História e a 

Filosofia. Partindo de um pensamento mais localizado e concreto na direção de um saber mais 

abrangente e abstrato, sempre numa perspetiva de interligação e comunicação entre as várias 

disciplinas, pretendemos construir um currículo de forma partilhada e conjunta com os alunos. 

 

 

Challenge 2020 

O Colégio Novo da Maia (CNM), integrou no ano letivo de 2014/2015 o programa da National 

Association of Independent Schools (NAIS) promovendo, o desafio internacional “Challenge 

20/20”, dirigido a estudantes do ensino básico até ao ensino secundário que pretendessem 

ajudar o mundo a reconhecer e tentar solucionar alguns problemas do futuro, usando uma 

plataforma de novas tecnologias para desenvolver o seu trabalho com outras escolas no 

mundo.  

O objetivo deste desafio é o estímulo de encontrar soluções locais para os vários problemas 

globais do mundo, através de um trabalho colaborativo de aprendizagem em grupo com outras 

escolas com responsabilidade social. 

O Colégio Novo da Maia, no âmbito da disciplina de Economia Cívica e o próprio programa sob 

a responsabilidade do coordenador do projeto, o professor Michael Cunha das Ciências Socio 

Económicas, proporcionam a toda a comunidade um momento reflexivo sobre os temas 

desenvolvidos no Dia Internacional dos Direitos Humanos celebrado anualmente a 10 de 

dezembro. 

Neste momento estão 15 alunos envolvidos diretamente no projeto. 

 

Young Business Talents 

O Young Business Talents é um programa apoiado pelo Ministério da Educação e patrocinado 

pela NIVEA, como entidade empresarial. 

Consiste num simulador empresarial que permite praticar conhecimentos de gestão tomando 

todo o tipo de decisões dentro de uma empresa. 

Além da experiência prática que este simulador proporciona da utilização das sessões teóricas, 

temos ainda um outro incentivo que consiste na participação em provas regionais, nacionais e 

internacionais. O simulador de gestão que se utiliza é um MMT da Praxis . Um simulador 

adaptado ao nível de competências/ capacidades dos participantes deste Young Business 

Talents, o mais completo, potente e real dos que existem para o nível académico e para este 

tipo de Business Game. 
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O Colégio Novo da Maia, já participa no evento final desde o ano letivo de 2013, participando 

com pelo menos uma equipa em todas as finais nacionais, desde a sua criação. Todo o 

programa é assegurado pelo team leader, o professor Michael Cunha das Ciências Socio 

Económicas. 

 

Responsabilidade Social 

O Projeto de Responsabilidade Social – Participação, Empreendedorismo e Cidadania 

Democrática – do Colégio Novo da Maia visa promover nos seus alunos a consciência de uma 

Cidadania ativa e participativa e o desenvolvimento de conceitos Cidadania responsável e 

empreendedora. O projeto de Responsabilidade Social do Colégio assenta na prioridade 

“promover a cidadania democrática e o empreendedorismo” e no indicador “dinamização de 

projetos de responsabilidade social promotores de voluntariado e de solidariedade”. Este 

projeto propõe-se a potenciar a participação ativa, o empreendedorismo e a cidadania prática 

por parte da comunidade educativa CNM, em especial com o envolvimento direto dos alunos 

(do pré-escolar ao 3.º CEB e ensino secundário) nas propostas e na dinamização de atividades 

de cariz social. Deverá reforçar as boas práticas do exercício de cidadania democrática, 

esclarecida, empenhada e solidária, com recurso ao compromisso e à implicação do tempo de 

todos os elementos do contexto escolar. Pretende desenvolver a consciência cívica dos alunos 

em termos de responsabilidade social; incentivar e capacitar os alunos para atitudes 

empreendedoras; qualificar alunos e famílias para a participação mais ativa numa sociedade 

democrática; e potenciar as práticas colaborativas, numa lógica de trabalho de equipa em 

articulação e sequencialidade. Este projeto está direcionado para o desenvolvimento das 

crianças e jovens enquanto cidadãos reflexivos, críticos e empreendedores, que concretizam o 

exercício de uma cidadania ativa, com o compromisso efetivo na construção da realidade 

social. No CNM, destacamos as atividades desenvolvidas pelo grupo no ano letivo de 

2015/2016: 

 

 

Young VOLUNTEAM 

Ao “abraçar” o projeto «Young VolunTeam» os nossos alunos do ensino secundário encontram 

resposta para a sua vontade de colaborar num projeto sério, no âmbito do voluntariado de 

solidariedade, com o qual se identificam. Com efeito, o facto de ser uma iniciativa promovida 

por entidades reconhecidas a nível nacional (Caixa Geral de Depósitos, Sair da Casca, 

ENTRAJUDA) e acompanhada por instituições como a Direção-Geral da Educação, o Instituto 

Português do Desporto e Juventude, o Programa Juventude em Ação da Comissão Europeia e 

a SEA- Agência de Empreendedores Sociais, confere ao desafio lançado uma maior seriedade, 

implicando, simultaneamente, a adoção de uma postura de maior responsabilidade por parte 

de todos os intervenientes. 

Este projeto tem como objetivos primordiais: 
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- sensibilizar toda a comunidade educativa para a prática do Voluntariado como expressão de 

cidadania ativa; 

- reforçar o reconhecimento da importância do seu contributo para o desenvolvimento de 

competências fundamentais nos jovens em diferentes eixos (inclusão social, 

empreendedorismo, educação, emprego e cidadania); 

- criar um novo espaço de cidadania ativa, com oportunidades de aprendizagem e de 

participação que promovem não só a solidariedade, mas também a mobilidade, a curiosidade, 

a abertura e o empreendedorismo dos alunos; 

- contribuir para a melhoria do lugar ocupado por Portugal no ranking europeu de voluntariado 

jovem e constituir um caso de sucesso, que possa servir de exemplo para o desenvolvimento 

de novos projetos na área da responsabilidade social. 

 

Eco Escolas 

O Eco-Escolas é um Programa de âmbito internacional que pretende encorajar ações e 

reconhecer o trabalho desenvolvido numa escola, no âmbito da Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável.  

Aos alunos é-lhes dirigido o desafio de se habituarem a participar nos processos de decisão e 

a tomarem consciência da importância do Ambiente no dia-a-dia da sua vida pessoal, familiar e 

comunitária. O Programa procura igualmente, estimular a criação de parcerias locais entre a 

escola e as autarquias, procurando contribuir para um maior envolvimento e participação em 

todo o processo dos municípios, empresas, órgãos comunicação social, ONG's e outros 

agentes interessados em contribuir para o Desenvolvimento Sustentável. 

A dinamização do programa Eco-Escolas assenta numa equipa multidisciplinar, sendo o aluno 

o ator principal na planificação, execução e avaliação das diferentes dinâmicas desenvolvidas 

no Colégio Novo da Maia, em prol da Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 

 

DECOJovem 

A DECOJovem é um projeto promovido pela DECO, dirigido às escolas do Ensino Básico e 

Secundário, onde são proporcionados aos alunos e professores, enquanto estrutura de apoio, 

fonte de informação e formação, um centro de recursos e um sítio para divulgar os projetos na 

área da Educação do Consumidor. 

As Escolas DECOJovem contemplam um espaço privilegiado para a educação e formação das 

crianças e jovens enquanto consumidores. Tem à disposição da comunidade escolar, 

informação e recursos que permitem desenvolver atividades e projetos na área do consumo 

com o objetivo de promover a formação de crianças e jovens esclarecidos, críticos e 

responsáveis nos seus atos de consumo. 

Pretende-se que os professores das Escolas DECOJovem estruturem um enquadramento 

técnico e institucional da DECO e com as vantagens do trabalho interdisciplinar e em rede,: 

para trocar de ideias e práticas, partilharem esta informação e se envolverem, conjugando 
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sinergias para participarem, promoverem e partilharem projetos inovadores e transdisciplinares 

no âmbito da temática da educação e defesa do consumidor. 

No Colégio Novo da Maia, o núcleo da DecoJovem é composto por 27 alunos e o coordenador 

do projeto o professor Michael Cunha das Ciências Socio Económicas, da qual esta equipa é 

responsável pelo Dia da Poupança (31 de Outubro), Dia do Consumidor (15 de Março) e o Dia 

da Europa (9 de Maio), para além de outras atividades na educação e literacia económica e 

financeira. 

 

Clubes 

 

Para além da oferta curricular, o Colégio Novo da Maia dispõe de um conjunto de clubes que 

complementam e vão de encontro aos interesses dos nossos alunos. Da fotografia, ao teatro, 

passando pelas artes, ciências e inglês, os alunos disfrutam, num contexto lúdico, mas ao 

mesmo tempo apelativo, de um leque diversificado de experiências e competências 

importantes numa sociedade cada vez mais plural e flexível. 

 

Clube das Artes 

O Clube das Artes desenha-se como um espaço oficinal, no sentido que lhe é conferido 

atualmente pelo operador plástico, enquanto agente de intervenção crítica que, mediante o 

conhecimento e a valorização do património, é capaz de agir, de modo integrado, na sociedade 

em que está inserido. Pretende-se que funcione como espaço de experimentação e realização 

do projeto artístico, numa base integradora das disciplinas de artes visuais que coexistem nos 

diversos ciclos que compõem a oferta educativa desta instituição. 

 

Clube da Fotografia 

O Clube de Fotografia foi criado para dotar os alunos de conhecimentos técnicos e estéticos, 

da fotografia e do trabalho de laboratório. Está direcionado para alunos que procuram uma 

introdução à fotografia analógica a preto e branco, bem como a apropriação de técnicas de 

revelação de negativos e impressão de fotografias. 

 

Clube de Expressão Dramática 

O Clube de Expressão Dramática é um espaço com um forte carácter lúdico e de lazer. 

Apresenta aos alunos situações que permitem exprimir, comunicar, sentir e experimentar. E 

assim, através do jogo, aprender, conhecer mais e melhor o mundo em que vivem. Este Clube 

propõe um treino de personagens e situações do quotidiano, problematizações corporais e 

emotivas, com vista a serem usadas no Teatro e até na vida. 
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Clube da Matemática 

O Clube da Matemática tem como objetivo promover o gosto pela disciplina através de 

atividades de caráter lúdico e promotoras do raciocínio lógico. De muitas atividades 

desenvolvidas ao longo do ano, os alunos que frequentarão o clube planearão um peddy-paper 

que interligará os conteúdos estudados com situações do dia-a-dia. 

 

Clube das Ciências 

O Clube de Ciências visa a realização de atividades laboratoriais, sem descurar uma vertente 

lúdico-prática das mesmas. Assim, o projeto assenta nas seguintes premissas: 

- Divulgar a Ciência a alunos do 2.º e 3.º ciclos; 

- Incrementar o entusiasmo pela descoberta do Mundo que os rodeia; 

- Desenvolver o espírito científico; 

- Explorar as diferentes dimensões de uma atividade experimental; 

- Estimular a capacidade de concentração e de raciocínio lógico; 

- Promover atividades de cooperação. 

As atividades do projeto enquadrar-se-ão no tempo não letivo dos alunos do 2.º e 3.º ciclos de 

escolaridade, com uma duração de 50 minutos semanais. A Educação em Ciência deve dar 

prioridade à formação de cidadãos cientificamente cultos, que sejam capazes de participar de 

forma ativa e responsável em sociedades democráticas e com abertura de espírito. 

Observar, Pensar, Experimentar, Sensibilizar… para um mundo melhor! 
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Atividades extracurriculares  

 

As atividades extracurriculares do Colégio Novo da Maia pretendem, numa dinâmica integrada, 

potenciar o desenvolvimento harmonioso das nossas crianças e alunos, sendo mais uma 

vertente do quotidiano do Colégio que, reforçando a qualidade da sua proposta pedagógica e 

educativa, permitem contribuir, de forma diversificada, para o desenvolvimento de capacidades 

e conhecimentos sociais, culturais, comportamentais e cognitivos complementares aos 

potenciados pelas atividades/formação curriculares. 

Estas atividades, estão sujeitas a um limite mínimo de inscrições e decorrem entre os meses 

de setembro e junho, sendo lecionadas por colaboradores externos especializados, nos 

espaços do Colégio Novo da Maia (na sua maioria) em horário pós-letivo a determinar 

anualmente. As atividades funcionam com um número mínimo e máximo de alunos inscritos, 

definido para cada turma e/ou atividade. Este pode variar em função da(s) faixa(s) etária(s) e 

em função da constituição dos grupos e da especificidade. 

As atividades extracurriculares que têm vindo a ser desenvolvidas no Colégio Novo da Maia 

são:  

 Atletismo 

 Ballet 

 Futebol Dragon Force CNM 

 Dança Contemporânea 

 Hip-Hop 

 Karaté 

 Formação Musical 

 Ukulele 

 Piano 

 Violino  

 Guitarra 

 Coro Juvenil 

 Natação 

 Patinagem 

 Ténis de Mesa – oferta de escola 

 Xadrez 

 Academia de Línguas 

 Robótica 
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Serviços de Apoio 

SEAE – Serviço de Educação e Apoio Especializado  

O Serviço de Educação e Apoio Especializado integra os serviços de Psicologia e de 

Educação Especial. Baseia a sua atuação na aplicação efetiva do modelo sistémico e da 

intervenção enquadrada numa equipa multidisciplinar, numa ótica de trabalho em rede com 

elementos da escola e da comunidade5, como parte integrante das equipas pedagógicas. Atua 

no domínio do apoio especializado a alunos e professores, no desenvolvimento do sistema de 

relações da comunidade escolar e na orientação ao longo da vida.  

O âmbito da atuação dos elementos deste Serviço assume um carácter escolar e sempre que a 

intervenção exija uma atuação nos domínios da saúde (e.g., neuropsicologia, reabilitação e 

saúde mental) ou noutro domínio, são propostos encaminhamentos para serviços externos 

especializados.6 

É determinante o carácter pluri-inter-transdisciplinar7 da intervenção em meio escolar, com 

incidência psicopedagógica e de natureza inclusiva, na qual são considerados os diferentes 

contextos do aluno, as suas características e as necessidades de aprendizagem e na qual são 

tidos por base os processos de desenvolvimento e de ensino-aprendizagem.  

SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

 

MODELO l O modelo de atuação do Serviço de Psicologia é o ecológico sistémico, na linha da 

intervenção sistémica em contexto escolar, prevendo: 

a) um modelo de comunicação complementar em que o psicólogo escolar assume 

a definição do seu contexto de atuação; 

b) uma intervenção psicológica promotora de mudança8:, pressupondo a 

redefinição dos pedidos de intervenção/sinalizações no sentido da responsabilização 

ou envolvimento ativo de sinalizador(es) e sinalizado(s) na procura de soluções para 

os problemas identificados, processo no qual o psicólogo participa como auxiliar de 

clarificação e agente de comunicação; 

c) atuar em queixas escolares no domínio de dificuldades na aprendizagem e/ou 

problemas de comportamento verificados no contexto escolar. 

 

                                                     

5 DGE, 2013. 

6 DGE, 2013, p. 18.   

7 Interdisciplinar: implica relações entre e é comum a várias disciplinas. Pluridisciplinar: diz respeito simultaneamente a várias 

disciplinas. Transdisciplinar: para além do saber de cada disciplina.  

8 Desconstruir contextos de expectativa (em que sinalizador delega no psicólogo a tarefa de “resolver o que está errado” no 

sinalizado), contextos judiciais (em que é pedido ao psicólogo que “culpabilize” o sinalizado e/ou a sua família e/ou a escola e 

“desresponsabilize” o sinalizador), contextos protetores (em que o sinalizado é visto como “frágil”  e sem responsabilidade nenhuma na 

situação e sua na resolução) ou contextos de loucura (em que o sinalizador se sente impotente e resignado com a imprevisibilidade 

afetiva e comportamental do sinalizado). 

As soluções para os problemas identificados implicam a participação ativa de todos os elementos envolvidos na situação, 

incluindo sinalizador e sinalizado, não havendo soluções mágicas (Alarcão, 1999).  
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ÂMBITO l O âmbito da atuação dos elementos do Serviço de Psicologia é a Psicologia escolar. 

Sempre que a intervenção exija uma atuação nos domínios da saúde (e.g., neuropsicologia, 

reabilitação e saúde mental) ou noutro domínio, são propostos encaminhamentos para 

serviços externos especializados.9Os elementos do Serviço de Psicologia, por motivos éticos, 

não poderão realizar intervenções fora do âmbito das suas funções como psicólogos escolares 

com alunos do CNM, seja em serviços internos ou externos ao colégio. 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS l Compete aos elementos do Serviço de Psicologia:  

a) participar no processo de avaliação especializada dos alunos e integrar as 

equipas multidisciplinares no âmbito de processos de Educação Especial. 

b) acompanhar e orientar em termos psicopedagógicos e sistémicos (não 

clínicos), em colaboração com outros agentes da comunidade educacional, o trajeto 

educativo dos alunos no âmbito do processo escolar ou de ensino-aprendizagem, 

visando a promoção da igualdade de oportunidades e a adequação das respostas 

educativas, incluindo: proceder à monitorização dos processos educacionais dos 

alunos e realizar avaliações psicológicas formais sempre que pertinente. 

c) articular com os órgãos de gestão do Colégio e com outros serviços 

especializados, nomeadamente das áreas de saúde, da educação/formação e da 

segurança social, de modo a contribuir para avaliações e intervenções biopsicossociais 

mais ajustadas às necessidades dos alunos; 

d) facilitar os processos de comunicação e de inter-relação dos elementos da 

comunidade educativa; 

e) assegurar, em colaboração com a Direção, a Coordenação pedagógica e com 

os diretores de turma do 3.º ciclo, a efetivação de sessões informativas e/ou de 

orientação vocacional dos alunos do 9.º ano e outros que estejam no limite da 

escolaridade básica obrigatória ou que necessitem de reorientação do seu percurso 

educativo/formativo; 

f) realizar entrevistas de avaliação inicial de ingresso no CNM; 

g) realizar avaliações de rastreio psicológico, sempre que necessário e solicitado 

pela Direção e coordenações de ciclo; 

h) participar em projetos dinamizados pela comunidade educativa; 

i) colaborar em ações de formação de docentes, assistentes operacionais e 

pais/encarregados de educação, sempre que possível; 

j) integrar, a pedido da presidente do Conselho pedagógico, reuniões deste 

órgão; 

k) integrar e orientar estagiários de Psicologia. 

 



                                                     

9 DGE, 2013, p. 18.   
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 

MODELO l O Serviço de Educação Especial do Colégio Novo da Maia é um serviço 

especializado que se desenvolve em torno da equidade educativa, concebendo a escola como 

um espaço de todos, para todos e com todos. Distingue-se, portanto, pela primazia com que 

encara a igualdade de oportunidades, em que todos os alunos, independentemente das suas 

diferenças, podem ter acesso a uma educação inclusiva, de qualidade, preocupada com a 

promoção da autonomia, da estabilidade socioemocional e capaz de responder a todas as suas 

características e necessidades educativas. 

Assim, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro, pretende-se criar 

condições para a adequação do processo de ensino-aprendizagem às necessidades 

educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da 

participação, num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e 

estruturais, de carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da 

comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal 

e da participação social. 

Neste sentido, o Serviço de Educação Especial tem como principal objetivo atender às 

diferenças individuais de cada aluno, desenvolvendo um conjunto de respostas educativas 

diversificadas, diferenciadas e personalizadas, que visem proporcionar aos alunos com 

necessidades educativas especiais, um ensino individualizado e eficaz, de acordo com a visão 

democrática e inclusiva orientada para o sucesso educativo de todas os alunos do Colégio 

Novo da Maia. 

Como determina o disposto no artigo 1º do Capítulo I do Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro, 

o Serviço de Educação Especial tem como principais objetivos a inclusão educativa e social, o 

sucesso educativo, a promoção de igualdade de oportunidades, bem como a preparação 

adequada para a transição da vida escolar para a vida ativa ou para o prosseguimento de 

estudos dos alunos com necessidades educativas especiais. 

ÂMBITO l O Serviço de Educação Especial define-se pelos seguintes princípios orientadores: 

 Fomentar a inclusão das crianças com necessidades educativas especiais, 

adequando eficazmente o processo de ensino e aprendizagem às suas características 

e necessidades; 

 Potenciar o desenvolvimento global destes alunos no respeito pelas suas 

características individuais incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens 

significativas e promotoras do seu sucesso escolar; 

 Garantir condições de aprendizagem através de estratégias diversificadas e 

individualizadas, desenvolvendo ao máximo as suas potencialidades e a sua inclusão; 
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  Possibilitar o desenvolvimento de mecanismos e estratégias, no sentido de 

superarem as suas dificuldades e se tornarem autónomos no seu desempenho escolar 

atingindo os objetivos propostos; 

 Estimular a promoção da autoestima, autoconfiança e autoconceito académico. 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS l As competências do Serviço de Educação Especial são estabelecidas 

na legislação em vigor, nomeadamente nas seguintes áreas de intervenção: 

 Envolver e sensibilizar todos os intervenientes no processo educativo dos 

alunos e comunidade educativa em geral, para a implementação de respostas 

educativas ajustadas aos alunos com necessidades educativas especiais, promovendo 

uma visão global, integradora e inclusiva do seu processo educativo; 

 Identificar, conjuntamente com a restante equipa educativa, as soluções e os 

recursos materiais e humanos necessários à criação de condições ambientais e 

pedagógicas que favoreçam melhorias na qualidade do ensino e a efetiva promoção da 

igualdade de oportunidades; 

 Contribuir para o despiste, intervenção e acompanhamento com recurso à CIF 

(i.e. Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade e Saúde) como instrumento 

comum de avaliação/qualificação das competências e necessidades educativas 

especiais; 

 Promover reuniões e encontros periódicos de reflexão entre docente de 

Educação Especial, psicólogas escolares, professores, encarregados de educação e 

especialistas externos, com vista à partilha de práticas educativas, orientações 

pedagógicas específicas e sugestões de metodologias e estratégias de intervenção; 

 Participar no âmbito de uma equipa pluridisciplinar na elaboração dos relatórios 

técnico-pedagógicos, determinando as medidas educativas a aplicar; 

 Apoiar na elaboração, monitorização e acompanhamento dos Programas 

Educativos Individuais, bem como na elaboração dos Relatórios Técnico-Pedagógicos 

e Relatórios Circunstanciados; 

 Proceder ao encaminhamento dos alunos para os apoios disponibilizados pela 

escola, que melhor se adequem à situação específica, quando, de acordo com a 

avaliação realizada, a situação das necessidades educativas não justifica a intervenção 

dos Serviços da Educação Especial, de acordo com o estipulado no art.º 6, alínea e) do 

Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro; 

 Colaborar na organização do processo de apoio aos alunos com necessidades 

educativas especiais, definindo, em articulação com as Educadoras de Infância, 

Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma, as áreas de desenvolvimento e 

de aprendizagem carecidas de intervenção;   

 Colaborar, com os professores das turmas, na planificação e organização 

curricular, na diversificação das práticas pedagógicas e estratégias de diferenciação 



 

74 

pedagógicas para os alunos com necessidades educativas especiais, tendo em 

consideração os seus percursos individuais; 

 Orientar os processos de transição entre os diferentes níveis e ciclos de 

ensino; 

 Apoiar tecnicamente as famílias na adoção de estratégias conjuntas e 

facilitadoras, incentivando a sua participação em todo o processo educativo e no 

desenvolvimento de modelos de educação inclusiva. 

 

 

Gabinete de Orientação ao Aluno - GOAA 

 

O Gabinete de Orientação e Apoio ao Aluno constitui-se como uma estrutura de apoio do CNM 

que permite apoiar o processo de educação para a carreira dos alunos do Ensino Secundário, 

através do desenvolvimento de atividades que permitam analisar o conhecimento de si próprio, 

a exploração de carreira e a tomada de decisão sobre a própria carreira. O desenvolvimento 

vocacional é concebido como uma competência básica (a par da leitura, da escrita, do cálculo, 

do estudo do meio…) que permite preparar os adolescentes para uma participação construtiva 

na sociedade e para a realização de um estilo de vida salutar. 
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Serviço de Nutrição, Alimentação e Saúde * SNAS 

Política: 

O SNAS participa e age de acordo com as decisões institucionais tomadas, numa perspetiva 

de melhoria contínua e de garantia de qualidade dos serviços prestados, atendendo à 

otimização dos recursos existentes, para benefício alimentar e nutricional dos alunos. 

Missão: 

Garantir o fornecimento de refeições equilibradas, sob o ponto de vista nutricional e seguras do 

ponto de vista microbiológico e promover a literacia alimentar e nutricional aos alunos, família e 

comunidade escolar.  

Estratégia: 

 Supervisão de toda a cadeia de produção alimentar da Cozinha;  

 Supervisão da distribuição das refeições servidas aos alunos no Refeitório e 

Bar;  

 Elaboração das ementas de acordo com as necessidades e preferências dos 

alunos e funcionários;  

 Implementação e coordenação de projetos de educação alimentar de forma a 

fomentar a adoção autónoma de comportamentos saudáveis, para além do 

contexto escolar; 

 Avaliação do estado nutricional dos alunos; 

 Orientação alimentar e nutricional dos alunos com risco nutricional, excesso de 

peso, obesidade e/ou comportamento alimentar desajustado às necessidades 

alimentares e nutricionais de cada faixa etária.  

 

São funções do Serviço de Nutrição, Alimentação e Saúde: 

Alimentação Coletiva  

O fornecimento das refeições aos alunos e funcionários, no Refeitório e no Bar é da  

responsabilidade da empresa concessionária Itau. A equipa é mista, constituída por elementos 

pertencentes ao quadro do CNM e à empresa concessionária. 

O sistema de produção e distribuição das refeições é centralizado e faz-se pelo sistema a 

quente.  

 Elaborar ementas; 

 Supervisionar a preparação, confeção e distribuição das refeições dos alunos e 

funcionários; 

 Acompanhar e coordenar a visita dos técnicos de recolha de amostras para 

análise microbiológica aquando da visita para recolha de amostras de alimentos ou 

zaragatoas de superfícies, equipamentos ou materiais, indicando os alimentos e 

material a analisar; 

 Verificar a implementação de medidas corretivas perante análises 

microbiológicas não conformes realizadas a alimentos ou zaragatoas; 

 Promover medidas de segurança e higiene de trabalho; 
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 Monitorizar a satisfação dos alunos, funcionários e encarregados de educação 

através da aplicação de inquéritos; 

 Formação profissional; 

 

Qualidade  

O Serviço de Alimentação, através do Sistema de Gestão da Qualidade da ITAU, cumpre os 

requisitos das seguintes normas: 

 NP EN ISO 9001:2008 

 NP EN ISO 22000: 2005 

 

Educação para a Saúde 

 Avaliação antropométrica aos alunos; 

 Orientação alimentar e nutricional dos alunos identificados com risco 

nutricional, excesso de peso, obesidade e/ou comportamentos alimentares 

desajustados à faixa etária, aos encarregados de educação através de informação 

escrita, disponibilizada por professores titulares ou educadores, e/ou reunião 

presencial previamente agendada; 

 Implementação de projectos e actividades de educação alimentar: 

 Heróis da Fruta – pré-escolar 

 PASSEzinho – Pré-escolar 

 “Lanches Saudáveis – Sempre a Somar!” – 1º CEB 

 PASSE – 1º CEB 

 Colaboração com Eco-Escolas 

 Dia Mundial da alimentação e outros.  

Colaboração com Gabinete de Informação ao Aluno; 

Elaborar material educacional destinado a alunos, encarregados de educação e comunidade 

escolar.  

- Formação profissional. 

 

Serviço de Desporto, Atividade Física e Bem-Viver 

O corpo é o nosso primeiro património e simultaneamente o nosso maior mistério. Objeto de 

construção social, cultural e individual, o corpo é uma arte de pura forma. Sendo capaz de 

comunicar, emitindo sensações e estimulando os sentidos. Por outro lado, a intencionalidade é 

o objetivo principal na obtenção de resultados. Unir e equilibrar corpo e mente para uma vida 

mais saudável, para que todos desfrutem do que de melhor o corpo pode usufruir do meio é um 

modo de vida. 

Numa primeira instância, os resultados do corpo são perspetivados à luz do aspeto físico, de 

um morfótipo atlético, equilibrado ou com excesso de peso. Em segundo lugar, numa 

perspetiva de socialização com os demais e exploração do mundo. E em último lugar, 

através da importância que o nosso cérebro tem em todas as tomadas de decisão diárias. 
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Neste sentido propõe-se para o Plano de Desporto, Atividade Física e Bem-Viver os seguintes 

objetivos: 

 Promover hábitos de vida desportivos e saudáveis, estabelecendo ligação 

escola-família; 

 Proporcionar aos alunos, os docentes, aos não docentes e encarregados de 

educação momentos de consciencialização acerca dos principais hábitos de vida 

desportivos e saudáveis; 

 Motivar os alunos, os docentes e os não docentes para a conjugação de uma 

prática alimentar saudável aliada à prática desportiva semanal; 

 Demonstrar a toda a comunidade escolar a importância que as boas tomadas 

de decisão têm no alcance de uma vida física, mental e emocional positivas; 

 Desenvolver Planos de Ação de Bem-Viver que toda a comunidade escolar 

viva em equilíbrio, harmonia, alegre e saudável, quer individualmente, quer na 

relação com os outros. 

 

Equipa 

Deste serviço fazem parte os Professores de Educação Física do Colégio. Anualmente, conta 

com a colaboração de estagiários do Curso de Educação Física do Instituto Universitário da 

Maia – ISMAI. 

Sempre que necessário, este serviço articula com o SEAE e o SNAS numa colaboração 

estreita e no desenvolvimento de programas completos para alunos e profissionais. 

 

http://www.colegionovodamaia.com/servico-psicologia-educacao-desenvolvimento/
http://www.colegionovodamaia.com/servico-de-nutricao-alimentacao-e-saude/
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Plano de acompanhamento e avaliação do P.C.C. 

 

O Projeto Curricular do Colégio pretende ser um documento orientador das práticas educativas 

da Instituição. 

Nele estão consagrados os princípios orientadores de funcionamento que guiam toda a 

comunidade educativa, valorizando as prioridades assinaladas no Projeto Educativo. Assim 

sendo, torna-se fulcral, a realização de uma avaliação permanente e sistemática do Projeto 

Curricular de Colégio, que permita um constante reajustamento e atualização de todas as 

orientações emanadas no mesmo. 

Assim, torna-se necessário: 

Nomear uma comissão para acompanhar a implementação do PCC de acordo com as 

orientações nele expressas e o grau de cumprimento do mesmo. 

 Os coordenadores dos diferentes ciclos devem, em articulação com os demais docentes, 

salvaguardar o cumprimento das linhas orientadoras deste documento não só ao nível da 

construção dos PTT bem como nas planificações a elaborar para as diferentes áreas 

curriculares.  

Criar instrumentos de registo que permitam apurar o grau de execução deste documento 

espelhando com clareza as orientações nele expressas. 

No final de cada ano letivo, e por força da avaliação intermedeia que se for realizando, 

materializada na construção quer dos PTT`s quer das planificações para as diferentes áreas 

curriculares, deve-se avaliar o grau de implementação do documento, em grelha própria a criar, 

promovendo-se o necessário reajustamento e consequente atualização destas orientações. 

Assim, e em síntese, a avaliação do Projeto Curricular pauta-se pelos seguintes critérios: 

Eficácia quanto à consecução dos objetivos 

Coerência na articulação entre os princípios e os objetivos 

Grau de articulação entre as diferentes estruturas do agrupamento 

Pertinências das ações planeadas e desenvolvidas 

Identificação das ações passíveis de melhoramento 
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Orientações para a elaboração dos planos de trabalho de turma 

 

O Plano de Trabalho de Turma (PTT), como instrumento de gestão curricular visa encontrar 

uma linha de atuação tendo em conta as especificidades das turmas, as suas características e 

necessidades. 

Para além da estrutura de PTT que cada ciclo venha a adotar (ver anexo) devem considerar-

se, genericamente, as seguintes etapas na elaboração do PTT: 

 Caracterização do grupo turma com identificação dos problemas 

existentes e/ou potenciais; 

 Definição da estratégia educativa global a seguir pela turma e que 

passa pela clarificação de: 

 Das opções e razões do tipo e natureza da organização curricular; 

 Das linhas orientadoras para a socialização comportamental associada 

a valores; 

 Das competências a privilegiar; 

 Da articulação vertical e horizontal das diferentes programações 

pedagógico-didáticas; 

 Das metodologias de ensino mais adequadas ao estilo e ritmo de 

aprendizagem dos alunos; 

 Da estratégia para a gestão das eventuais perturbações do clima social 

da turma; 

 Do sentido e alcance do trabalho a desenvolver nas áreas curriculares 

de natureza não-disciplinar 

      Planificação 

Do trabalho a desenvolver nas áreas curriculares não disciplinares; 

Dos temas a tratar interdisciplinarmente; 

Das atividades de complemento curricular específicas para a turma; 

Elaboração dos critérios para a avaliação das competências; 

Elaboração do plano de ação do Conselho de Turma visando o acompanhamento e o 

enriquecimento contínuos do PTT 
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Divulgação do projeto curricular 

 

A divulgação do Projeto assume-se pela reflexão realizada nas diferentes estruturas do 

Colégio. Cabe aos órgãos, e em particular à sua direção, assegurar a sua divulgação, junto dos 

alunos, pais e encarregados de educação bem como disponibilizá-lo no sítio do Colégio. 

 

 

Notas finais 

 

Com este documento procuramos sinalizar as nossas opções curriculares e como queremos 

concretizar o nosso projeto de Colégio. Projeto este, naturalmente inacabado e sujeito à 

constante refutação e reflexão. Estamos cientes da importância que tal instrumento assume na 

gestão pedagógica do colégio. Contudo, também sabemos do empenho, responsabilidade e 

querer que colocamos diariamente no nosso trabalho. Por isso, é nossa profunda convicção 

que este projeto assume-se como inovador e ousado e, por isso, responde de forma 

inequívoca, no nosso entendimento, àquilo que hoje constitui os grandes desafios das 

sociedades contemporâneas.  

O melhor legado que podemos deixar às futuras gerações é o investimento que possamos 

fazer na educação e o Colégio Novo da Maia, ao definir estas prioridades, mostra que a partir 

da leitura que faz do seu tempo, constrói um novo tempo…comprometido com o futuro.  

 


